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Vordens Belang op de bres
voor een aula

Ingezonden
(buiten verantwoordelijkheid der redactie)

De discussies rond de wenselijkheid van tot-
standkoming van een aula met de dringend
noodzakelijke opbaarruimten in Vorden,
zullen by de bevolking van Vorden niet al-
tfld duidelijk zijn overgekomen. Een veel-
heid van voorstellen, maar een beperktheid
van werkelijke keus. Zo zouden wij het wil-
len omschrijven.
De mens is van goede wille, maar de uit-
voering van die wil is te dikwijls afhanke-
lijk van religieuze of politieke gezindheid.
Zo ook in onze goede gemeente.
Vorden Belang heeft getracht op objectieve
wij ze de verschillende aternatieven te moe-
ten benaderen. Uit de burgerij kwamen vele
vragen tot ons, aangezien in de veelheid van
discussies, de duidelijkheid hier en daar is
gaan ontbreken. .
Als betuur van Vordens Belang en als voor-
standers van openheid, leek het ons juist
de dingen via dit medium nog even op een
rijtje te zetten.

1. Over de noodzaak van een mortuarium
(opbaarruimte) was en is iedereen in de
raad het eens.

2. Over de noodzaak van een daarbij aan-
wezig rouwcentrum (aula) bestond oor-
spronkelijk bij de CDA de gedachte, dat
dit niet direct nodig zou zijn. Dit mede
in verband met uitvaartmogeiy kneden
vanuit de kerk. Vordens Belang vond
laatstgenoemd standpunt niet juist, om-
dat daartoe te weinig rekening werd ge-
houden met buitenkerkelijken. Ook de
PvdA en later de WD waren voorstan-
ders van een rouwcentrum.
Wij mogen stellen, dat de CDA zich in
de discussies heeft laten overtuigen, zo-
dat dinsdag 7 oktober, de volledige
raadsvergadering zich uitsprak voor een
complete voorziening, dus opbaarruimten
met aula (de laatste al dan niet beschei-
den).

3. Het huidige verschil in inzichten spitst
zich thans toe op de vraag, waar dit
rouwcentrum zal moeten verrijzen, dus
op de vraag, wat de meest geschikte
plaats moet worden geacht. Ook over
deze vraag kunnen de meningen uiteen
lopen. Ook hier even de oorspronkelijke
en de huidige standpunten:

I. Plaats: CDA wenst het rouwcentrum
binnen de dorpskom. Ook de WD was
hier voorstander van, maar gezien de
oorspronkelijk beperkte mogelijkheden,
sprak de WD-fractie zich in eerste in-
stantie uit voor situering bij de Alge-

mene Begraafplaats. Dit standpunt werd
in de laatste vergadering herzien, omdat
ter elfder ure het alternatieve plan van
de heer Bogchelman tot plaatsing naast
de R.K. kerk als nieuwe eventuele mo-
gelijkheid kwam. De meerderheid van de
PvdA-fractie bleef bij de plaatsing bij de
Algemene Begraafplaats. Vordens Be-
lang moest brj het standpunt blijven, dat
de voorzieningen in de kom van het
dorp, althans gezien de voorliggende
plannen onvoldoende waren. In dit ver-
band zou de Algemene Begraafplaats de
aangewezen plaats zijn voor een derge-
lijke voorziening aldus Vordens Belang.

II. Argumenten: CDA vond de dorpskom
de enige geschikte plaats. WD achtte
de Algemene Begraafplaats niet onge-
schikt, maar gaf de voorkeur aan plaat-
sing binnen de dorpskern. Het standpunt
van de PvdA kwam niet duidelijk naar
voren. De gehoorde bezwaren tegen de
Algemene Begraafplaats waren o.m.:
a. te verre afstand;
b. psychologische bezwaren i.v.m. de na-

bijheid van de begraafplaats;
c. slechte verlichting van de Kerkhof-

laan.

Op zich zou Vordens Belang met de bezwa-
ren kunnen instemmen, indien deze door-
slaggevend zouden zrjn, dus dat niet op be-
paalde wijze aan de bezwaren tegemoet zou
kunnen worden gekomen n.l.:
a. Afstand: Men doet alsof Vorden alleen

uit een centrum bestaat. Het buitenge-
bied is toch zeker even belangrijk. Ook
zou men zich kunnen afvragen of niet
juist in de verdrietige omstandigheden
rond de dood, alle hulp aanwezig zou zijn
om gezamenlijk de opbaarruimten te be-
zoeken met de in deze tijd beschikbare
vervoermiddelen. Of zou men alleen als
voetganger dit rouwcentrum willen be-
zoeken? Vooral in onze uitgestrekte ge-
meente lijkt ons het bezwaar van af-
stand enigszins overtrokken.

b. Psychologische bezwaren: Zou de
en de prachtige omgeving van onze be-
graafplaats niet juist de aangewezen
plek zrjn voor een dergelijke voorzie-
ning?

c. Verlichting: De slechte verlichting

op korte termijn belangrijk verbeterd
kunnen worden.

Tenslotte blijven nog de kostprijsmotieven
een rol spelen.
Het bouwen in het centrum van Vorden zal
altjjd méér moeten kosten (i.v.m. grond-
aankoop), dat een soortgelijke bouw op de
eigen grond van de Algemene Begraaf-
plaats.
Juist de vrees, dat de hoge kosten van
plaatsing in het centrum van ons dorp aan-
leiding zouden kunnen worden van een kor-
ter of langer uitstel, noopt ons ertoe, in dit
geval te kiezen voor directe realisering by
de Algemene Begraafplaats.
Er is al te lang gewacht en de situatie in
voorzieningen op dit gebied steekt ongun-
stig af bij alle ons omringende gemeenten.
Het is echter niet alleen een kwestie van
„achter" lopen. Neen, de schrijnende nood-
zaak blijkt bijna wekelijks uit de huidige
noodvoorzieningen, tot verdriet van de be-
trokkenen. Dit ondanks de welwillendheid
van onze bejaarden-tehuizen. Wij zijn blij,
dat alle partijen het daa'r in ieder geval over
eens zijn en hopen dat de beste en snelste
oplossing tot stand zal komen.
Wij hopen, door de uiteenzetting het stand-
punt van Vordens Belang duidelijk te heb-
ben gemaakt.

Bestuur Stichting Vordens Belang.

Oktober-
aanbiedingen
MERCEDES 280 S
VOLVO 142 de Luxe
AUDI 80 L
AUDI 60 L
VW K 70
VW K 70
VW Pessel
VW 1300
VW 1300
FIAT 127
Inruil

1972
1971
1973
1971
1973
1971
1973
1972
1973
1973

Financiering

Gemeentebestuur huldigde nationale
jeugddamkampioenen van Vorden
Ongetwijfeld zullen er onder u mensen z^jn
die nu denken dat de jeugddammers van
DCV Vorden alweer kampioen van Neder-
land zjjn geworden! Nee hoor, het gaat hier
om het kampioenschap dat in het voorjaar
is behaald.
„Door een communicatiestoornis vindt deze
huldiging eerst nu plaats. In elk geval ver-
geten hebben we jullie niet," aldus sprak
wethouder H. A. Bogchelman, die samen
met de heer H. Mombarg het gemeentebe-
stuur vertegenwoordigde bij deze huldiging.

„De prestatie van jullie is bijzonder groot
geweest. Eerst kampioen van distrikt Oost,
daarna provinciaal kampioen en als klap op
de vuurpijl het kampioenschap van Neder-
land en dit laatste voor de derde keer in
successie. Daaraan toegevoegd dat Tjeerd
Harmsma het persoonlijk kampioenschap

Koerselman
cassettes

Z I L V H R W I T B DE t. S TAAI.
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Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 mir en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

18-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week komt het navolgende onderwerp
ter sprake:

Ontwerp-Geluidshlnderwet
Zoals u wellicht via radio en t.v. heeft ver-
nomen, heeft mevr. mr. I. Vorrink, de mi-
nister van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne, bij de Kamer een ontwerp-geluids-
hinderwet ingediend.
Middels deze wet wil zij trachten om tot
een leefbaarder milieu te komen. Steeds
meer mensen raken geprikkeld door de
overmaat aan geluid waaraan zij tegen hun
wil en bij voortduring zijn blootgesteld in
hun woning, op straat, in hun vrije tijd en
op hun werk. Het is duidelijk dat het hier,
naarmate die overmaat én de voortduring
een grotere omvang aannemen, gaat om
een nieuw en ernstig maatschappelijk pro-
bleem.
Nieuw? Men zou kunnen tegenwerpen dat
lawaai in de zin van ongewenst geluid een
verschijnsel is dat zich ook vroeger voor-
deed. Immers, er bestonden al vóór de oor-
log bepalingen tegen overbodig claxonneren
en burengerucht. Maar waar het om gaat,
is de bijzonder sterke toeneming van het
geproduceerde geluid in de laatste vijftien
tot twintig jaar. Een toeneming die zo
groot is, dat hier inderdaad van een ,nieuw'
probleem gesproken kan worden. Men zou
het misschien het beste zo kunnen zeggen:
vóór 1960 kon bij het vermijden van lawaai
nog in hoofdzaak worden vertrouwd op
het burgermansfatsoen, op de wellevend-
heid van de een jegens de ander.
Sechts daar, waar die fatsoensregels niet in
acht werden genomen, trad de overheid cor-
rigerend op. Nu leven wij echter in een sa-
menleving, waarin dankzij een steeds ver-
der om zich heengrrjpende mechanisering
het lawaai min of meer ingebakken is en
hè vertrouwen op de regels van het fatsoen
alléén niet langer toereikend kan worden
geacht voor het in de hand houden van het
lawaai. Met de enorme groei van het weg-
verkeer en de luchtvaart, de verstedelijking
en de daarmee samenhangende bouwaktivi-
teiten, de toenemende industrialisatie, het

gebruik van meer lawaai makende appa-
raen zowel in amusementsgelegenheden
(zoals jukeboxen) als thuis (zoals wasma-
chines en centrifuges) nam ook de geluid-
hinder een tot dusver niet gekende omvang
aan.
Geluidhinder vormt inderdaad een nieuw
én ernstig probleem.
Waarom moet die voortdurende overmaat
aan geluidhinder ernstig worden genomen?
In de eerste plaats omdat het lawaai in zijn
huidige omvang een bedreiging is voor de
gezondheid van de mens.
In het in 1971 verschenen rapport Geluid-
hinder van de Gezondheidsraad wordt uit-
voerig ingegaan op de schadelijke gevolgen
die de mens kan ondervinden wanneer hij
permanent aan teveel lawaai wordt bloot-
gesteld. Gezaghebbende internationale pu-
blikaties van later datum vermelden soort-
gelijke effekten. Naast direkt schadelijke
effekten in" de vorm van beschadiging van
het gehoororgaan ten gevolge van lang-
durige blootstelling aan te hoge geluids-
niveaus of blootstelling aan extreem hoge
geluidsniveaus worden als belangrijke ef-
fekten van geluid op de mens genoemd: be-
ïnvloeding van het centrale zenuwstelsel,
resulterend in neurosen, hoofdpijn en ver-
moeidheidsverschijnselen; verstoring van
rust en slaap; beïnvloeding van het zoge-
naamde vegetatieve zenuwstelsel, resulte-
rend in onder meer vaatvernauwing en ver-
andering in de werking van spijsverterings-
organen; verstoring van de kommunikatie,
zoals deze zich kan voordoen in de vorm
van gespreksstoring, bemoeilijking bij het
luisteren naar radio, televisie, muziek en
dergelijke.
Lawaai kan ook de concentratie nadelig be-
ïnvloeden, waardoor bepaalde aktiviteiten,
zoals lezen en studeren, worden bemoeilijkt.
Voorts kunnen geluiden in meer algemene
zin als hinderlijk worden ervaren, hetgeen
onder bepaalde omstandigheden weer nade-
lig kan werken op de gezondheid.
Het blijkt dan ook dat degenen die in de
buurt wonen van drukke verkeerswegen,
vliegvelden en lawaaiige bedrijven eerder

klachten vertonen als hoofdpijn, vermoeid-
heid en slechte nachtrust dan mensen die
in een rustiger omgeving wonen.

Daar komt nog iets anders brj. De gehorig-
heid van vele woningen is zo groot, dat bij-
voorbeeld de stereo-installatie van de buren
al gauw een nieuwe bron van hinder en op-
gekropte ergernis gaat vormen. Hetzelfde
geldt voor het „meegenieten" van echte-
lijke ruzies en slaande deuren. Dit is des te
belangrijker omdat juist de woonomgeving
de plaats bij uitstek behoort te zijn, waar
de mens zich kan ontspannen en tot rust
kan komen. Het is anderzijds ook weinig
bevorderlijk voor de geestelijke ontplooiing
van kinderen hen elk ogenblik te moeten
belemmeren in hun spel en bewegingsvrij-
heid met het oog op de te verwachten moei-
lijkheden met de buren.
Daarnaast kan geluidhinder ook een ernstig
probleem vormen in de recreatie-omgeving
en in natuurgebieden. Het stille karakter
van deze gebieden wordt in toenemende
mate bedreigd door ontsluitingen en de
voortschrijdende mechanisatie van de sa-
menleving.
De instandhouding van nog aanwezige stil-
tegebieden in Nederland is van belang voor
degenen, die de stilte zoeken.

Met de groeiende belangstelling voor de
milieuproblematiek in het algemeen is ook
de overheid - met name de centrale over-
heid in verband met de effekten van lawaai
op de gezondheid - zich aan het eind van
de jaren zestig bewust geworden van de
noodzaak lawaai in brede zin te bestrijden.
Na de verschijning van het rapport van de
Gezondheidsraad, waarin verschillende re-
gels op wettelijk gebied worden aanbevo-
len, rijpte geleidelijk aan het inzicht dat
voor de problematiek van de geluidhinder
een nieuwe wettelijke regeling is vereist.
Vele van de in het bovengenoemde rapport
tot uitdrukking gebrachte ideeën vindt men
in het wetsontwerp verder uitgewerkt.

(Wordt vervolgd)

op een haar na heeft gemist.
Je vraagt je dan af," zo ging de heer Bog-
chelman in zijn toespraak verder, „hoe kan
men in zo'n klein dorpje een dergelijke
prestatie leveren? Hierbij speelt de leiding
dan vanzelfsprekend een grote rol, hoewel
de jongens het in de eerste plaats allemaal
zelf moeten doen."
Ab Wassink die deze gehele damjeugd on-
der zijn hoede heeft en daarbij momenteel
wordt geassisteerd door de heer H. Wan-
sink, werd door de wethouder van sport-
zaken nog even apart in het zonnetje gezet.

van waardering voor de presta-
Gerrit Wassink, Andre Abbink,

Tjeerd Harmsma, Jan Masselink, Joost
Reuver, Henk Ruesink, Andre Teerink en
leider Ab Wassink boor de heer Bogchel-
man hen namens het gemeentebestuur een
boek aan over „Vorden in vroeger dagen",
c^^b-oekje samengesteld door gemeente-
ar^fftekt J. v. d. Broek. „Mochten jullie
later ooit nog eens elders „zwerven", dan
zal dit boekwerk een herinnering blijven
aan onze mooie Achterhoek en in het bij-
zonder aan Vorden," aldus wethouder Bog-
chelman.

Een nieuwe letter
en smallere
kolombreedte
U zult wel gezien hebben dat Contact een
ander aanzicht heeft gekregen. In de eerste
plaats een nieuwe letter wat de leesbaar-
heid vergroot en een smallere kolombreedte
wat makkelijker leest. En wij kunnen nu
nog meer nieuws plaatsen. Wij hopen dat
deze verandering In goede smaak zal vallen.

Vrijwillige Welfare
van het
Ned. Rode Kruis
WIST U, dat er in Vorden een afd. Vrij-
willige Welfare van het Ned. Rode Kruis
is?
WIST U, dat er in onze gemeente ook zie-
ken en andere personen zrjn, die nooit of
bijna nooit van huis komen?
WIST U, dat er een aantal dames l x per
14 dagen naar De Wehme gaan, om daar
bij het handwerken en handenarbeid te hel-
pen?
ZO NEE, dan nodigen zü u uit op woens-
dag 29 oktober a.s. Er wordt dan een ver-
koop in De Wehme gehouden van alle ge-
maakte artikelen in het afgelopen jaar.
U helpt dan uw Rode Kruis helpen en de
afd. Vorden van het Welfare Werk kan dan
haar plaatsgenoten weer helpen. Bij voor-
baat hartelijk dank voor uw komst op
woensdag 29 oktober a.s.

SPAARWEEK

20 t/m 24 oktober

RABOBANK

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 19 oktober: 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal, H. Doop; 19.00 uur gezamenlijke
zangdienst ds. J. B. Kuhlemeier, m.m.v.
Chr. Zangvereniging Excelsior.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 19 oktober: 10.00 uur dr. A. van
Vliet van Eibergen; 19.00 uur ds. J. B.
Kuhlemeier, Herv.-Geref. zangdienst in de
Herv. Kerk

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crè-
che) ; door de week woensdag om 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door
de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
vrijdagmorgen om 8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, tel. 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
dr. J. Wechgelaer, tel. 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtjkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wrjkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wijkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek ia elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreccepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bij
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Erjerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bij geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw.

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

voorleeshalf uur t j e
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.



SUPER-SLAGERIJ
HAMBURGERS

FRIKANDELLEN

HACHEE-VLEES

3 stuks

3 stuks

300 gram

198
198
228

Runderstoofrollade
500 gram 4,98
EEN HEEL KILO 948

BIEFLAPPEN

VARKENSLAPPEN

SOEPPAKKET

250 gram
bakken als biefstuk 368

498
278

Vleeswaren
BOTERHAMWORST

SNIJWORST

BERLINER

GEK. GELDERSE

BACON

200 gram

150 gram

100 gram

200 gram
Alleen aan stuk

100 gram

75
119
79

139
149

ZONNETU1N
BLOEMKOOL

MALSE SLA

CHAMPIGNONS

COX ORANGE 2 kilo

GOLDEN DELICIOUS2kilo

PERSSINAASPPELS

HOLLANDSE
per stuk

2 kroppen

BLANKE
200 gram

CHIQUITA BANANEN

per net

per kilo

128
98
98

169
159
248

98

DIEPVRIES-VOORDEEL
kilo

kilo

475
149

Schelvis filet
IGLO 400 gram
van 414 voor 345

LOEMPIA'S

BAMI SCHIJVEN
2 stuks

4 stuks

189
139

Alles zolang de voorraad strekt

PUDDING
3 pakjes van 153 voor

Dobbelman

Maandag 20 oktober

VOOR EEN HEERLIJKE ERWTENSOEP

VARKENSPOOTJES 3 stuks

BOVENPOOT of HIPS
Dinsdag 21 oktober

MALSE SLA

500 gram

2 krop

89
98

238

98

Schouderkarbon. 9
Max. 2 kilo oer klant 500 aram HH

Woensdag 22 oktober

ANDIJVIE

VLEESGEHAKT
500 gram

500 gram

55
238

A&O GRAAG TOT
SSECIAAL STUNTVOORDEEL
G. vacuumkoff i el l O

250 qram NU VOOR • t \^

K.G. theezakjes
pak a 24 zakjes VOOR

K.G. oploskoffie ARA
pot a 200 gram SLECHTS 1̂ %T \J

WASVOORDEEL
Radion ZEEPPOEDER koffer 495
OMO zeeppoeder

BONTKRACHT

CLIEN

FLEUR IL E 3

koffer

koffer

flacon van 378 voor

pak van 390 voor

695
795
329
345



Waar vindt u zo'n
grote en voordelige

KOLLEKTIE KINDERKLEDING
dan bij

MODECENTRUM
TEUNISSEN - RUURLO

LODEN JASJES v.a. 48r— NAPPALON JASJES 37,50

PARKA'S v.a. 48,—

CORDUROY

JASJES

JOPPERS

JACKETSv.a. 48,—

Voor hen die de spijkerbroek beu zijn:

CORDUROY BROEKEN

TWEED- EN RUITBROEKEN

HELANCA BROEKEN

v.a. 53,50

v.a. 32,95

v.a. 16,95

v.a. 29,50

v.a. 25,—

JURKJES - SCHORTJES - ROKJES
SCHIPPERSTRUIEN - PULLI'S - SWEATERS
lange en korte mouw - VESTEN

Speciale vakantie-aanbieding
KINDERBLOUSES 5,— - 7,50-10,—
KINDERCOATS 25,— - 35,— - 39r50
SPENCERS EN TRUIEN 5,— - 10,— - 15,—

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Telefoon 05735-1438

Ook voor de jeugd toonaangevend in mode

De koffie staat klaar - Vrijdags koopavond

PATH) BUNGALOW

Inter-style

En de inrichting?
Die vraagt originaliteit en een

kreatleve hand. Om het apart en verrassend te maken,
gezellig maar óók stijlvol.

Kies maar, naar eigen eisen en inzichten.
Goed advies is onze specialiteit.

En wij maken van uw bungalow een huls
met persoonlijkheid en karakter.

WIM POLMAN b.v.
VORDEN, Dorpsstraat 22, tel. 05752-1314

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108, tel. 05750-17332

Stapvoor'n
pcrfckt passende pantalon

binnen bij
Visser

'n Broek moet nét even wat meer hebben, dan zomaar 'n broek.
Méér stijl en allure door internationale aksenten.

Stap 's bij ons binnen, pas even een broek en stap in een
andere wereld in mode voor mannen.

Fortex kollektie - 'n wereld in mode
MODECENTRUM

Assurantiebureau van
de Geldersche Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20
Telefoon 085-422442

— Arnhem

Verzorgt gaarne voor u de volgende

verzekeringen
A. Motorvoertuigen
B. Arbeidsongeschiktheid
C. Ziektekosten
D. Leven-

(spaar- en rssicovormen)

U kunt zich telefonisch wenden
tot onze inspekteurs: (8-9 uur
vjn) Voor verzekering A-B-C:
A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14
Warnsveld - 05750-16871
Voor verzeker. D: J. A. Norde
Wilhelminalaan 5 - Vorden
05752-1967

Of Inlichtingen vragen op onze zltdagen:

Te YORDEN
in café Eskes, Dorpsstraat

Iedere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur

Te DOETINCHEM
elke Ie en 3e dinsdag van de maand van 9.30-11
uur in café Wildenbeest

Te BORCULO
elke Ie woensdag van de maand van 9.30-11 uur
in café Oldenhof

Kijk „ERRES"
STAAT VOOR ZEKERHEID
een Erres wasaufomaat mef

Twaalf wasprogramma's
Drie aparte wasmiddelbakjes
Autom. waterhoogteregeling
Centrifuge is uitschakelbaar
Deur, droogkook en
motorbeveiliging
Draairitme past zich aan
Spoelstop bij fijne was
Thermische besturing
Geschikt voor inbouw
Eenvoudige bediening

DE PRIJS
nu tijdelijk van 949,- voor 749,-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

VORDEN - TEL (05752) 1381

Show
NIEUWE HERFST/WINTERKOLLEKTIE

BRUIDSJAPONNEN
AVONDKLEDING

* *

Lochem
dinsdag 21 oktober

HOTEL ALPHA

Exclusieve
modellen van
wereldbekende
modehuizen uit
Parijs, Rome,
Wenen, Brussel
en Londen.

Maak een
afspraak
05448-222

KAARTEN inklusief koffie en konsumptie è ƒ 5,50
TEL. RESERVEREN 05448-222 fo» 21.00 uur - ook in hef
weekend - AANVANG ALLE SHOWS OM 20.00 UUR

BEIJER BESSELINK
DE GROOTSTE BRUIDSSPECIAALZAAK
IN OOST-NEDERLAND - OOK IN GROTE MATEN

BELTRUM bij Groenlo
Mr. Nelissenstraat 23
Telefoon 05448-222

HENGELO-OV.
Drienerstraat 10

Telefoon 05400-11983

administratiekantoor

HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

VOORAtVW

Wapen- en Sporthandel

,teedt 4oeltr€ffendl

Zutphenaeweg - Vorden
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GEERT HEERSINK:

„Doelpunten maken is een
kwestie
van durven te schieten"
Geert Heersink, 22 jaar oud, is bezeten van
de voebalsport. Hij stapt er bij wijze van
spreken mee uit bed en al „voetballende"
kruipt hij 's avonds weer onder de wol.
Met hem over deze populaire tak van sport
praten is dan ook een aangename bezig-
heid, al had Geert Heersink er aanvanke-
lijk moeite mee dat zflii persoontje in dit
verhaal centraal zou komen te staan.
„Voor de jongens in ons elftal is dat niet
leuk. Ook al omdat niijn naam bijna iedere
week in de krant staat omdat ik toevallig
doepunten maak en dat is heus niet alleen
mfln verdienste. Als je geen goede mede-
spelers hebt kun je het scoren van goals
wel vergeten." Niettemin Geert Heersink
blijft zich wekeiyks in de kijker spelen. Dit
seizoen scoorde MJ in de eerste vyf wedstrfl-
den reeds 9 keer. Een fraai gemiddelde
waardoor Vorden thans een uitstekende po-
sitie op de ranglijst inneemt.

Het voetballeven van Geert Heersink lflkt
trouwens alleen maar over rozen te gaan.
Sinds hfl 2% jaar geleden lid werd van
Vorden, heeft hfl alleen maar successen
meegemaakt. Twee kampioenschappen met
promotie op een rij en thans in deze fase
van de competitie in de Hoofdklasse een
fraaie derde plaats. Het werk van Geert
Heersink ?
„Helemaal niet. Het elftal was er gewoon
rijp voor om hoger te spelen. Jongens als
Andre te Veldhuis, Gerard ter Beest, Johan
Eggink en nu in dit seizoen Bert Vlogman,
allemaal jonge spelers die van trainer De
Weerd de kans hebben gekregen en deze
kans met beide handen hebben aangegre-
pen. Dat ik toen in Vorden kwam spelen
was hooguit een extra stimulans voor de
ploeg," zo zegt Geert.

Durven schieten
Het doelpunten maken ziet Geert meer als

een kwestie van durven schieten. Gewoon
wanneer je de kans krijgt „knallen". En dat
doet hfl dan ook regelmatig. Zo'n 75 doel-
punten heeft Geert al voor Vorden gemaakt
in een betrekkelijk kort tijdsbestek.
Dat zijn vizier bijzonder scherp staat afge-
steld is ook weer niet zo verwonderlijk,
want op de training is hg dikwijls ruim van
te voren aanwezig om uit te proberen hoe
hij vrije schoppen in het net kan „prikken".
Trainen is iets wat hij met 't grootste ple-
zier doet.
„Helaas moet ik momenteel één training
i.v.m. mfln studie laten schieten (Geert stu-
deert in Arnhem voor fyso-therapeut). In
hoeverre dat in het verloop van de compe-
titie van invloed zal zfln op mfln conditie
moet ik afwachten."
Voordat Geert Heersink, geboren en geto-
gen Vordenaar, hier kwam spelen, speelde
hfl van z'n 12e tot 20e jaar bfl Almen.
„Mgn zwager speelde daar." In zfln Almen-
periode viel hfl ook al op door z'n kflk op
het voetballen. Op zfln 15e jaar kwam hfl
uit in het Gelders jeugdelftal van 16-18 jaar.

Niet naar de voetbalschool
van Go Ahead

Go Ahead, bekend om zfln jeugdhuis voor
„aankomende" voeballers polste pa Heer-
sink in die tfld of zoonlief niet op de voet-
balschool kon worden opgenomen. Pa gaf
echter geen toestemming. „Je hebt een te
slecht tussenrapport, dus bepaal jfl je maar
tot de school. En daar kon ik 't mee doen,"
aldus Geert.
In zfln diensttfld deed hfl nog meer erva-
ring op. Hfl speelde daar o.a. met Harry
Lubse van PSV en Jan van Deinsen (Go
Ahead). Later in Hooghalen kwam hfl sa-
men in een elftal uit met o.a. Ab Gritter
en Jaap Bosch (beide P CTwente).
„Je denkt dan wel bfl je zelf: ik kan best
hoger spelen." Nog niet zo lang geleden liep

Geert evenwel met de gedachte rond te
stoppen. „Ik kreeg in m'n eerste jaar bfl
Vorden zoveel schoppen te incasseren, waar-
door ik fikse blessures opliep, dat ik bfl me
zelf zei: worden we geen kampioen dtn stop
ik." Gelukkig voor Vorden kon de kam-
pioensvlag gehesen worden.

Lastige tegenstander
Op ent veld is Geert Heersink voor iedere
verdediger een zeer lastige tegenstander.
„Ach, ik mag ontzettend graag storen, pro-
beren de keeper in paniek te brengen, ach-
ter een bal aan blijven lopen, hoewel ik dan
toch wel weet dat ik er niet bij kan. Wel
breng je je tegenstander daarmee in moei-
lijkheden.
Vanzelfsprekend heb ik wel de taak een
opdracht uit te voeren. Als De Weerd zegt:
„Geert, vandaag speel je linksbuiten, dan
speel ik op die plaats. Dan dien ik tevens
de rechtsback af te stoppen. Backs zien ook
veel televisie. Ze denken toch zeker alle-
maal dat ze Krol of Suurbier zijn. Snel op-
komen langs de lijn, daar moet je dan wel
een stokje voor steken," zo meent Geert,
die bewust naar een wedstrijd toeleeft.

„Geen idioot gedoe op zaterdag. Heerlijk
relaxen en op tfld naar bed. Wat dat be-
treft maken de spelers het bfl ons trainer
De Weerd gemakkelijk. Ik geloof dat ieder-
een wel weet tot hoever hfl gaan kan."
Voor de wedstrfld is Geert vaak al een uur
van te voren op het veld. „Ik hou het thuis
dan niet meer uit."
Behalve de voetbalsport is hfl liefhebber van
welke tak van sport dan ook. „Als Clay
's nachts bokst wil ik het zien; biljart Hans
Vultink in Buenos Aires dan kom ik mfln
bed uit om naar de nieuwsdienst te luiste-
ren. Ook wanneer Bobby Fischer op Ma-
nilla schaakt. Het resultaat wil ik weten."
Zfln grote voetbalvoorbeeld is Piet Keizer.
Veel meer voeballer dan Cruyff vindt hfl.
Naar Piet Keizers voorbeeld is zfln liefste
passeerbeweging de zgn. „schaarbeweging".
„Met één en dezelfde schijnbeweging kun
je je hele leven doen, wanneer je hem maar
op het juiste moment inzet."

Ben je niet bang dat door deze „ontboeze-
ming" komende tegenstanders extra op je
gaan letten?, zo vroegen wij.
„Geloof me, ik zou dat zelfs fyn vinden.
Wanneer zich een paar spelers met mij
gaan bezig houden dan weet ik zeker dat
André (te Veldhuis) of Bertus (Nijenhuis)
de goals wel maken." Wtf zjjn benieuwd.

Temidden van enkele
van zfln teamgenoten
poseert Geert Heersink
in de kleedkamer,
v.Ln.r. Bert Vlogman,
Bertus Nyenhuis, Geert
Heersink, Reind Tee-
rink en André te
Veldhuis.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

GESPREKSGROEPEN STARTEN
Met het thema „Leer en leven" beginnen
eind oktober een aantal gespreksgroepen,
uitgaande van de Hervormde Gemeente;
ook niet-Hervormden zfln van harte wel-
kom.
Er zfln twee groepen op de maandagen 27
oktober, 10 en 24 november, twee op de
dinsdagen 28 oktober, 11 en 25 november
en twee op de woensdagen 29 oktober, 12 en
26 november; van de laatste is één groep
bedoeld als bflbelkring.
Opgave graag uiterlijk 17 oktober bfl A. A.
G. Oskamp, Het Jebbink 57, tel. 2019 of
J. P. Aartsen, Stationsweg 12, tel. 1427.

Trimklub Vorden

1e lustrum met
prestatieloop
De trimclub Vorden bestaat deze week pre-
cies vflf jaar. „Geboren" uit de toenmalige
sportcommissie toog een groep van ca. 25
personen iedere zaterdagmorgen naar de
pick-nickplaats aan de Lochemseweg waar
ze een uur „onderhanden" worden genomen
door de heer J. M. Strfld.
Momenteel zfln nog plm. 7 mensen van het
eerste uur over; de groep in zfln totaliteit

telt 15 a 20 personen in de leeftijd van 15-
50 jaar. „Een goede gezondheid daar is
iedereen mee gebaat. Door iedere week te
trimmen gaat niet direct je conditie voor-
uit, maar je gezondheid. Mochten er dus
nog mensen zfln die 's zaterdagsmorgens
met ons mee willen doen, dan zfln ze van
harte welkom," aldus de heer Strfld, die
verklaarde dat elk nieuw opgegeven lid wel
het advies van hem krijgt zich eerst door
een arts te laten keuren.
Zaterdag 18 oktober wordt het vflf jarig be-
staan herdacht met de zgn. lustrumloop,
een prestatieloop voor jong en oud. Voor
kinderen t.m. 8 jaar staat l km op het pro-
gramma. De volwassenen kunnen kiezen uit
resp. 4 km en 8 km. De start is bfl de in-
gang van het zwembad om resp. 14.00 uur,
14.30 uur en 15.00 uur. Inschrflving is mo-
gelflk bfl het zwembad vanaf 13.15 uur of
telefonisch bfl de heer J. M. Strfld (telefoon
05752-1833) of de heer J. Bosch (telefoon
05752-1299).

Opbrengst kollekte
Met dank aan gevers en kollektanten deelt
het comité mee, dat de opbrengst van de
Reklasserings-kollekte dit jaar ƒ1678,42
heeft bedragen.

EHBO-kursus
gaat door
Voor de nieuwe EHBO-cursus hebben zich
inmiddels een 13-tal cursisten opgegeven,
zo deelt ons het bestuur van de afd. Vor-
den mede. Hoewel dit zeker een minimum
aantal is, heeft het bestuur gemeend de
cursus te moeten laten doorgaan.
Zfl hoopt evenwel dat er zich alsnog enige
liefhebbers zullen aanmelden. Evenals voor-
gaande jaren worden de lessen op de maan-
dagavonden gehouden en is de eerste cur-
susavond vastgesteld op 3 november a.s.

Afgelopen vrfldag was er in zaal Smit een
discobal georganiseerd door de tienergroep
van de plaatselijke CJV. Hoewel de op-
komst eerst vrij gering leek, bleek het later
op de avond toch nog behoorlflk mee te
vallen. Als je aanwezig was kun je beves-
tigen dat het een gezellige avond was.
Op 12 december zal er zeer waarschijnlijk
weer een disco-avond komen. Kom je dan
ook een kflkje nemen. Op die avond zal
medewerking verleend worden door disco-
theek Atlantic uit Duiven.

Het „schoonste
dorp van
Gelderland
Evenals in 1974 is ook dit jaar door de
Stichting „Ons dorp kan schoner" een pro-
vinciale kompetitie gehouden om te komen
tot het „schoonste" dorp van Gelderland.
Een onpartijdige jury heeft, na beoordeling
van de deelnemende dorpen het dorp Bom-
mel hi het rivierengebied als zodanig uit-
geroepen.

De hieraan verbonden prfls zal worden uit-
gereikt in Bemmel op 24 oktober 1975 door
mr. S. J. Wflnperle, lid van Gedeputeerde
Staten in Gelderland. Bfl deze gelegenheid
zal bekend gemaakt worden welke de ove-
rige winnende dorpen in de provincie zfln
geworden. Gelderland is voor deze kompe-
titie namelflk verdeeld in drie regio's, waar
per regio drie prijzen worden toegekend.

Voorzitter drs. Bukman van de CBTB
besprak landbouwproblemen
Voor een redelijk bezochte vergadering
sprak de nieuw gekozen voorzitter van de
Ned. CBTB drs. Bukman in zaal Bakker.
Door die nieuwe funktie is hfl tevens lid
van het dagelijks bestuur van het Land-
bouwschap. Het was een vergadering van
de drie boerenorganisatie van Vorden. De
gewone vergaderingen worden al jaren op
deze manier voor gezamenlijke verantwoor-
delijkheid gehouden.

In zfln openingswoord herinnerde de voor-
zitter, de heer H. Graaskamp, aan de vrij
moeilijke positie waarin onze boeren zich
bevinden. Om de gedachten wat richting te
geven stelde hij vooraf een aantal vragen.
Bestaat er wel een nationale landbouwpoli-
tiek? Moeten we daar dan misschien naar
terug? Als Brussel de zaken regelt duurt
het dan niet te lang? Kost dat beleid veel
geld? Is men bereid om te blijven betalen?
Worden het dan alleen maar papieren re-
geingen? Zitten we niet met een verouderd
markt- en prijsbeleid? Struktuurbeleid ?
Moeten we niet radicaal een andere richting
kiezen? Is er een beleid voor het kleine en
middenbedrflf? (60% van onze boeren). Is
het minimumloon een oplossing? Waarom
geen inkomenstoeslagen ?

De heer Bukman wilde maar liever zfln
eigen verhaal houden, voordat hfl op de
eerder genoemde vragen in wilde gaan.

De landbouw-commissaris, P. Lardinois,
verzucht steeds: Jullie Nederlandse boeren
hebben het beter dan jullie collega's in de
andere landen en jullie klagen het meest.

De zaak is natuurlijk, dat wfl ons niet ver-
gelflken met de collega ver weg. Maar met
de buurman naast onze deur.

Inderdaad hebben onze boeren een voor-
sprong gemiddeld genomen. Volgens spre-
ker komt da door vier zaken die al vele ja-
ren de aandacht van de nationale overheid
hadden. Onderzoek, onderwfls, voorlichting,
ruilverkaveling. Dat heeft zfln gevolgen ge-
had. De belasting-ongelflkheid in de EEG
ervaren we als onrechtvaardig. Daardoor
kunnen wfl geen appeltje voor de dorst spa-
ren. Met het struktuurbeleid is ons land
nooit blfl geweest.
Toch heeft het voor de betrokkenen wel ge-
werkt. 10.000 bedrijven hebben onderhand

een ligboxenstal gekregen. Nu gaan we het-
zelfde krflgen als in de jaren dertig. Velen
die anders de landbouw zouden verlaten,
blijven nu hangen. Van de rijksoverheid
komt nu de gedachte van een minimumloon
ook voor de land- en tuinbouw. Dit zal dan
allereerst gelden voor de mensen ouder dan
50 jaar. Ze zullen dat ook niet maar zo ont-
vangen. Er zullen wel een aantal voorwaar-
den gesteld worden.
De overschotten zijn. - in procenten uitge-
drukt - maar heel klein. Men wil bezuinigen
in Brussel. Vooral de Duitsers moeten naar
hun zin te veel betalen. Nu spreekt men
over „Zelf veerantwoordelflkheid dragen".
Daar zijn wfl sterk op tegen. Wij dragen al
medeverantwoordelijkheid. Onze prijzen zfln
geen garantieprijzen maar richtprijzen. Is
er teveel dan voelen wfl dat wel degelijk.
Na de pauze kwam er een levendige dis-
cussie op gang. Vragen over: grondpolitiek,
landschapsparken; afslachtpremie voor
koeien. Magere melk terug naar de bedrij-
ven. Wat gaat er gebeuren als de midden-
bedrijven ook fors aan het investeren slaan.
De inleider besloot met te zeggen dat het
Brusselse landbouwbeleid wel een groot be-
drag kost. Als men het echter over de in-
woners verdeelt, dan kost het maar ƒ75,—
per inwoner per jaar. Goedkoper verzeke-
ring voor een goedkoop en goed voedsel-
pakket is moeilflk te vinden.
De heer Graaskamp sloot de vergadering
namens allen zijn dank uitsprekend voor de
eenvoudige en duidelijke wtjze waarop de
heer Bukman de zaken uiteenzette. Hopen-
de dat hfl op zfln beurt ook iets vanuit Vor-
den mee kan nemen naar Den Haag en er
daar zfln voordeel mee doen. De zaal be-
vestigde deze woorden met een hartelijk
applaus.

SPAARWEEK FEESTWEEK

van 20 t.m. 24 oktober a.s.

BURGLmiJKF
STAND

Geboi
van l

Ronald Gerrit Hendrik, z.v. G. J.
en E. J. H. Gotink.

Motorsport
ORIENTERINGSKIT
GRAAFSCHAPRIJDERS
Aan de oriënteringsrit die De Graafschap-
rijders zondagmiddag organiseerde werd
door 35 personen deelgenomen. De heren B.
Regelink en C. Radstake hadden voor een
pittige route gezorgd die de deelnemers ge-
heel door de omgeving van Vorden voerde.
De totale lengte was plm. 54 kilometer.
Start en finish waren bij café Schoenake,
waar de heer D. J. Rouwenhorst na afloop
de prijzen uitreikte.
Bromfietsen: 1. H. J. Hartemink, Warns-
veld, 355 strafpnt.
Auto's en motoren A-klasse: 1. G. Verstege,
Hengelo, 107 strafpnt.; 2. B. Horstink, Vor-
den, 193 strafpnt.; 3. Th. Bleumink, Borcu-
lo, 205 strafpnt.
Auto's B-klasse: 1. mej. L. Koning, Vorden,

233 strafpnt.; 2. B. A. E. Mooren, Zutphen,
261 strafpnt.; 3. G. J. Koerselman, Vorden,
277 strafpnt.; 4. M. Elsman, Zelhem, 278
strafpnt.
Auto's en motoren toerklasse: 1. H. A. KL
Nibbelink, Westendorp, 102 strafpnt.; 2. A.
J. Voortman, Eefde, 141 strafpnt.; 3. J. J.
v. d. Peyl, Vorden, 162 strafpnt.
Zondag 16 november organiseert De Graaf-
schaprflders haar traditionele wildrit, ter-
wijl op 7 december de Pannekoekenrit wordt
gehouden.

TEAM VAN DE GRAAFSCHAPRIJDERS
KAMPIOEN VAN NEDERLAND
ORIENTATIERITTEN

Het team van de Vordense motorclub De
Graafschaprflders is er zaterdag in ge-
slaagd om in Wapenveld hè landskampioen-
schap Oriëntatieritten der KNMV te be-
halen.
Het team bestond uit H. A. Wolsheimer met
als kaartlezer G. A. Wolsheimer; G. Ver-
stege met kaartlezeres mej. B. Termaat; B.
A. Horstink met J. Luiten en D. J. Tuitert
(solo).
Individueel slaagde B. A. Horstink erin om
op de tweede plaats in de duoklasse beslag
te leggen. Hetzelfde resultaat was wegge-
legd voor D. J. Tuitert in de soloklasse.

De nieuwe
Oranjekalender
is verschenen

Een uitgave in kleuren
van Pro Juventute. De op-
brengst komt ten bate van
het kind dat extra zorg
nodig heeft.

Bestelbon

l
Naam

Adres

Woonplaats

wenst toezending van

a. - - (aantal) Oranjekalen-
ders 1976 met Nederlands
calendarlum en/of

b. (aantal) Oranjekalen-
ders 1976 met viertalIg calen-
darlum: Engels» Frans, Duits en
Spaans.

Belde soorten a f. 5,75
(verzendkosten f. 1,60 extra).

Postgiro 517400
Kalenderactie Pro Juventute
Postbus 7101 - Amsterdam
Telefoon (020) 790949

•

•

•

l



VIVO
SUPERMARKT

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSLAGER
// goeie slager

De gehele
week:

Vrijdag:

Maandag:

Riblappen

Speklappen

Schenkel

Lever

Verse worst

Bij aankoop van een

500 gram 598
1000 gram

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

eigengemaakte rookworst,

998
238
425
298
275

fijn of grof

500 GRAM ZUURKOOL GRATIS

Dinsdag:

Woensdag:

Frikandellen

Gehakt

4 stuks

500 gram 250
1000 gram

98
398 1

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

BOERENLEVERWORST
300 gram

HAMWORST
150 gram

ZURE ZULT
100 gram

BOERENMETWORST
J150 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
Dagelijks VERS BROOD van de Warme Bakker Hartman^ VELE SOORTEN
BROOD. Wordt gesneden waar u bl] bent! f)

VAN ONZE BANKETBAKKER
nu

200 gram

318
250

GROENTE EN FRUIT
Champignons

Witlof

Witte kool

Goudreinetten

Ananre

Maandag en dinsdag:

Gekookte bieten

200 gram

500 gram

GESNEDEN
500 gram

MOES
2 kilo

per stuk slechts

500 gram

Prijswijzigingen voorbehouden

Malagaskar cactusWegens groot sukses:

iets aparts nu slechts 498 Kaaps viooltje nu slechts

Wasverzachter
SOFLAN normale prijs 495
bij ons per flacon

VELUCO APPELMOES
1/1 liter

VIVO DOPERWTEN zeer fijn
1/1 liter nu slechts

UNOX SUPREME DE TOMATES
van 195 voor

HAUST STEREOLETS
per pak van 110 nu slechts

Van Nelle Bourbon
5 smaken
norm. prijs 108 bij ons per pak

VIVO EIEREN
per 10 stuks

CALVE POESTA-, CHILI- OF
KERRYSAUS per fles van 230 nu

VIVO SINAASAPPELSAP
norm. prijs 135 - nu bij ons

HERO CASSIS
1/1 liter van 169 voor

Vul nu uw diepvries

VOOR- EN

ACHTERBOUTEN
per kilo respektievelijk

DUBBEL A-KWALITEIT

Wordt gratis afgesenden

en thuis bezorgd

Melba toast
normale prijs 149
nu bij ons per pak

PASADA SHERRY medium dry
per fles 0,75 liter nu slechts

MARTINI rood, wit of dry
per fles van 635 voor

Ossestaartsoep
CAMPBELL'S extra geconcen-
treerd per blik van 182 voor 148

SARDIENTJES
per blik nu slechts 65

198
69

Deze aanbiedigen zijn geldig tot en met 18 oktober

VIVO PERZIKEN
1/1 liter van 235 nu

VIVO MACARONI snelkokend of
normaal - per pak van 500 gr. nu

London Lemon Dry 1/1 liter van 148 voor



Dankbaar en blij geven
wij u kennis van de ge-
boorte van ons zoontje

GERRIT HENDRIK
RONALD

Jan en
Dinie van Ark

Vorden, 8 oktober 1975
Wildenborchseweg 19

Voor de vele blijken van
belangstelling en medele-
ven die wij mochten ont-
vangen van familie, buren
en kennissen bij het plot-
seling overlijden van mijn
lieve man, vader, opa en
oom

Hendrik Jan
Brinkerhof

betuigen wij onze harte-
lijke dank.

E. Brinkerhof-
Boomkamp

Kinderen en klein-
kinderen

Vorden, oktober 1975

Wil diegene wie nog een
plaktafel van ons heeft
en niet meer nodig denkt
te hebben, deze terug be-
zorgen bij Schildersbedrijf
J. M. Uiterweerd, Ruur-
loseweg 35, Vorden, tel.
05752-1523.

Te koop: Citroen 2 CV 6,
bj. 1973, km-stand 40.000
Prijs n.o.t.k. Te bevr. M.
van Delden, H. v. Bra-
merenstraat 17, Vorden.

Te koop:
konijnen, krielkippen
en sierfazanten

D. Klein Geltink, „Klein
Garmel", Schuttestraat l,
Vorden.

Te koop: zware knollen.
W. Jansen, Okhorstweg 3
Wichmond.

Te koop: walnoten. W.
Vlemingh, Slotsteeg 10,
Hengelo Gld.

Gevraagd: flinke jongen
voor herfstwerkzaam-
heden in de tuin (l mid-
dag per week) met erva-
ring. Ruurloseweg 6, tel.
1831.

Te koop: walnoten en
berekap. G. A. Regelink,
telefoon 1279.

Te koop: l ha stoppel-
knollen. Briefjes inleveren
voor maandag 20 oktober,
14.00 uur. B. Groot Jeb-
bink, Lindeseweg 12,
Vorden.

Te koop: z.g.a.n. Siegler
^ashaard met ventilator,
ledikantje en autozitje.
Het Wiemelink 38.

Te koop: gashaard. Mo-
lenweg 31, Vorden.

Bij inschrijving te koop:
plm. 1,60 ha knollen,
plm. 2 ha bietekoppen.
Briefjes inleveren woens-
dag 22 oktober. H. J.
Maalderink, Ijzerhorst 2,
Warnsveld.

Jongeman, 22 jaar, zoekt
i.v.m. werk, per l nov.
zit-slaapkamer in Vorden
of Hengelo. Tel. 05277-
1371, na 20 okt. 05753-
1930.

G- W. Eijerkamp
Vorden

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KC/RZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Oalléestr.

HANS BOSMAN
en
INI TER BEEST

Wij gaan trouwen op vrijdag 24 oktober
om half twee in het gemeentehuis te
Vorden.

Kerkelijke inzegening om twee uur in
de Ned. Herv. Kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. Veenendaal.

oktober 1975
Rheden, Oranjeweg 143
Vorden, Staringstraat 2

Receptie van half vijf tot half zes in de
zaal van „Ons Huis", Schoolweg 10,
Rheden.

Toekomstig adres:
Steenbakkers weg 18, Rheden

JAN SCHOENAKER

en

ELLY HUININK

Wij gaan trouwen op 23 oktober om
10.15 uur in het gemeentehuis te
Eibergen.
Kerkelijke huwelijksvoltrekking om
11.00 uur in de R.K. Kerk te Beltrum.

Vierakkersestraatweg 22, Vierakker
Waterdijk 5, Beltrum
oktober 1975

Dag-adres:
Café-Restaurant Huinink te Beltrum
Receptie van 14.30 tot 15.30 uur.

Toekomstig adres:
Vierakkersestraatweg 22, Vierakker

Heden is plotseling uit ons midden weggeno-
men, mijn lieve vrouw ,onze zorgzame moeder
en oma

Reindina Wilhelmina Barink
echtgenote van Johan Lenderink

in de ouderdom van 63 jaar.

Haar zorgzaamheid zal altijd bij ons blijven.

Vorden: J. Lenderink
Hengelo Gld.: J. W. Langwerden-

Lenderink
A. F. Langwerden

Vorden: E. H. Bosch-Lenderink
A. Bosch

Hengelo Gld.: J. Lenderink
J. H. Lenderink-

ten Hove
Ulft: R. W. Hulshof-

Lenderink
E. J. Hulshof

Vorden, 8 oktober 1975
De Stroet 16

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Cilia Jaaltink

God zal bewaren
die je bent
je diepste zelf
Hij zal je bewaren
in leven en dood
tot in eeuwigheid, amen.

(Psalm 121)

Bestuur, leerlingen, docenten en
medewerkers Chr. Huishoudschool
Vorden.

Vorden, 12 oktober 1975

REKLAME
VRIJDAG EN ZATERDAG

chocolade-
krakelingen
eigen fabrikaat

dik speculaas
BANKETBAKKERIJ

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

SPECIALITEIT: ZWANEHALZEN

SPAARWEEK
20 t.m. 24 oktober

RABOBANK

van 20

den haagdaar woont een graaf
ztjn zoon heet jantje...

zo begint één van de elf verhalen uit het kado-boekje
' Verhalen uit Moiniinentenland'. Het ligt voor onze jonge
spaarders klaar bij de Rabobank, helemaal gratis!
Zolang de voorraad strekt. Zo hebben

we in de Spaar week voor fl
af onze eigen spaarders een
kadootje. En voor iedereen
die dan bij de Rabobank
begint te sparen l

Rabobank C9
gekd en goede raad

m 8481

WEEKENDAANBIEDING

Bedrukte v
meisjes-
slipjes
4 stuks 9,—

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

WEEKENDAANBIEDING

Zuiver eiken
bankstel

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

met losse kussens

vanat

Kinderboekenweek
van 15 t.m. 25 oktober

Bij aankoop van een kinder- of
jeugdboek, het boek

„Ogen op steeltjes"
voor 2,50
nadien 4,90

Boek en kantoorboekhandel

HIETBRINK
Vorden - Telefoon 1253

1450,-
Moderne

eethoek

Wij zijn wegens VAKANTIE

GESLOTEN
van maandag 20 okf.

t.m. zaterdag 25 okt.

J. W. HARTMAN
UW WARME BAKKER

A.s. maandag 20 oktober

gehele dag
GESLOTEN

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

AANBIEDING!

Damesblouses
15,00

tafel en 4 stoelen
zwart essen
bekleed met mooie
stoffen NU 495,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

HERFST - PLANTTIJD
Wij hebben voor u 'n ruim assortiment in coniferen,
heesters, hagen, heide, rozen, rhododendron, azalea
enz.

SPECIALE AANBIEDING:
een leuk BLAUW CONIFEERTJE, zolang de voor-
raad strekt, voor maar 2,—
Alléén vrijdag en zaterdag particuliere verkoop

BOOMKWEKERIJ - TUINCENTRUM

M. G. SPIEGELENBERG
Ruurloseweg 26 - Vorden - Telefoon 05752-1464



VIVO
SUPERMARKT

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSIAGER
n goeie slager

De gehele
week:

Vrijdag:

Maandag:

Riblappen

Speklappen

Schenkel

Lever

Verse worst
Bij aankoop van een

500 gram 598
1000 gram

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

eigengemaakfe rookworsf,

998
238
425
298
275

fijn of grof

500 GRAM ZUURKOOL GRATIS

Dinsdag:

Woensdag:

Frikandellen

Gehakt

4 sfuks

500 gram 250
1000 gram

98 1
398

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

BOERENLEVERWORST
300 gram

HAMWORST
150 gram

ZURE ZULT
100 gram

BOERENMETWORST
^150 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
Dagelijks VERS BROOD van de Warme Bakker Hartman^ VELE SOORTEN
BROOD. Wordf gesneden waar u bij bent! V

VAN ONZE BANKETBAKKER
Mokkastam

Banketstaaf
nu

200 gram

318
250

Witlof

Witte kool

Goudreinetten

Ananre
Maandag en dinsdag:

Gekookte bieten

200 gram

500 gram

GESNEDEN
500 gram

MOES
2 kilo

per stuk slechts

500 gram

Prijswijzigingen voorbehouden

Malagaskar cactusWegens groot sukses:

iets aparts nu slechts 498 Kaaps viooltje nu slechts

Wasverzachter
SOFLAN normale prijs 495
bij ons per flacon

VELUCO APPELMOES
1/1 liter

VIVO DOPERWTEN zeer fijn
1/1 liter nu slechts

UNOX SUPREME DE TOMATES
van 195 voor

HAUST STEREOLETS
per pak van 110 nu slechts

Van Nelle Bourbon
5 smaken
norm. prijs 108 bij ons per pak

VIVO EIEREN
per 10 stuks

CALVE POESTA-, CHILI- OF
KERRYSAUS per fles van 230 nu

VIVO SINAASAPPELSAP
norm. prijs 135 - nu bij ons

HERO CASSIS
1/1 liter van 169 voor

Vul nu uw diepvries

VOOR- EN

ACHTERBOUTEN
per kilo respektievelijk

DUBBEL A-KWALITEIT

Wordt gratis afgesenden

en thuis bezorgd

Melba toast
normale prijs 149
nu bij ons per pak

PASADA SHERRY medium dry
per fles 0,75 liter nu slechts

MARTINI rood, wit of dry
per fles van 635 voor

Ossestaartsoep
CAMPBELL'S extra geconcen-
treerd per blik van 182 voor 148

SARDIENTJES
per blik nu slechts 65

198
69

Deze aanbiedigen zijn geldig tot en met 18 oktober

VIVO PERZIKEN
1/1 liter van 235 nu

VIVO MACARONI snelkokend of
normaal - per pak van 500 gr. nu

London Lemon Dry 1/1 liter van 148 voor



Modecentrum TEUNISSEN Ruurlo
Mantels - Coats - Capes

Suède en Nappa jasjes vanaf f 150,-

Japonnen - Pakjes - Schorten

Rokken - Pantalons

Pulli's - Blouses - Pullovers - Vesten

Steeds speciale aanbiedingen!

Vrijdags koopavond

Ruvevo BV nodigt U uit
Mengvoedercentrale Ruvevo BV nodigt u hierbij gaarne uit
voor een bezoek aan de stand tijdens cjAgracfo.
Deze tentoonstelling wordt gehouden van 22 t/m 25 oktober
In de markthal te Doetinchem.
De Agrado kent u; een vooraanstaandejyidbouwbeurs.
Mengvoedercentrale Ruvevo BV kent irook; een vooraan-
staande leverancier van Wessanen mengvoeders.
Maar Ruvevo kan u meer bieden, véél meer zelfs.
Daarom staan wij ook op de Agrado: voor u.
Wip even aan.
Een gesprekje kan veel voor u betekenen.Onsstandno.110

Mengvoedercentrale Ruvevo BV, De Venterkamp 8,
Ruurlo,TeL: 05735-1646/1647

Adverteren doet verkopen

Het is geen kleinigheid

Verstandig met aardgas
Onderhoud, werk voor de
vakman

Er zitten In Nederland en ons deel van de Noordzee
honderden miljarden kubieke meters aardgas. Dat is
bepaald geen kleinigheid.
Maar we verbruiken ook nog al wat van deze energie,
met z'n goede eigenschappen (veel toepassingen,
milieuvriendelijk, onzichtbaar transport, voorraden
dicht bij huis).
Redenen te over om er zo lang mogelijk mee te doen.
En daarom zouden we nu al op een aantal dingen
kunnen letten.
Een voorbeeld: branden uw gasapparaten wel zo
zuinig als dat zou moeten? Hebben ze geen manke-
menten? Zijn ze wel schoon?
Het is verstandig ze regelmatig te laten onderhouden.
Door de erkende vakman. Voor 't iets veiliger stellen
van de toekomst.

En .voor uw eigen veiligheid, natuurlijk.

N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zu'phen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888

Bezoekt ons informatiecentrumi Gaarne na afspraak

UW FOTOGRAAF

voor bruids-, fami-
lie-, diner-reportages
familiefoto's aan
huis en ook in onze
studio's maken wij
moderne bruidsfoto's

Foto A.D. Ruurlo
telefoon 1775

Fofo Dolphijn V orden
telefoon 1313 b.g.g. 1286

Hengelo <gid>
tel.05753- 1461

DANSEN
19 oktober

Musketiers

spoorstraat 46 ruurlo

Het juiste en
voordeligste adres
voor

tapijten en
woning-
textiel

Tevens voor al uw
stoffeer-
werk

TAPIJTHAL
'T HOGE
't Hoge 34, Vore»
Tel. 05752-1486

rechtstreeks van fabriek aan verbruiker

Jammer, U HEEFT WAT GEMIST, indien u onze
kollekfie nog niet gezien heeft.
VOLOP MODE IN ALLE KWALITEITEN !

Prachtige un! dessins, maar ook volop folklore-
mode

Als prijstipper „alleen deze week":
SATIJN JACQUARD diolen
dubbelbreed per meter 7,90

LODEN natuurlijk in de juiste groene
kleur, prachtige kwaliteit, dubbel breed
per meter 9,90

TEL 1348, OPENINGSTIJDEN: MAANDAG 13-17 UUR
DINSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG 9-17 UUR
WOENSDAG, ZATERDAG, 9-13 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND

Autobedrijf
BENNIE WENTING
Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256

Biedt te koop aan:

Audi 80 GL 1973
Ford Taunus 1600 XL . . . . 1972
Renault R4 1971
Peugeot 104 1973
Opel Manta 1600 S 1972
Ford Taunus 1600 L 1973
Vauxhall 1973
Citroen 2CV 4 1971
Opel Rekord 1700 4-deurs 1970
Peugeot 504 1973
Peugeot 404 dec. 1970
Hanomag F 25 diesel
met zijruiten 1972
Morris Mini 850 .1973
Volkswagen 1300 dec. 1970

Verkoop, inruil, financiering van alle merken
nieuwe en gebruikte automobielen.

Brengt u een dezer dagen eens een bezoek aan
onze nieuwe showroom.

EN TOCH . . IS

bruidsreportages

vakkundig

uitgevoerd

door:

Foto Hans Temmink
Spalstraat 10 - Hengelo - Tel. 05753-2386

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/uti>lH'iisf\v<'K - Vordcn Telefoon 05752-1514

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt!
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?
Rom. 8:1, 38

3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
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.

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

Onze nieuwe kollektie

ROKKEN - BLOUSES

PULLI'S - VESTEN

is thans gereed en na onze

mening zeer geslaagd

Komt u ook eens keuren en passen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
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Voetbal
SV BATTI l—EPE l (afd. zaterdag)
Het is SV Ratti niet gelukt om de 2 punten
op de Kranenburg te houden. Zrf moesten
genoegen nemen me l punt (gelijkspel 1-1).
Ratti dat het spelritme niet te pakken kon
krijgen speelde een slechte eerste helft. De
ballen kwamen vaak ongeplaatst bij de te-
genstander terecht.
Epe bleef het spel maken en profiteerde in
de 25e minuut van een Ratti-fot. (Zolang
de scheidsrechter nog niet heeft afgefloten,
moet men gewoon door spelen en dat heb-
ben zij nu wel degelijk ondervonden).
Een aanval van Epe werd opgezet, de bal
passeerde wel één meter de zijlijn. De grens-
rectter van Epe vlagde niet dus de scheids-
rechter floot ook niet. De Ratti-spelers ble-

ven staan en de Epe-speler kon alleen op
het doel gaan en scoorde O—1. Hierna werd
het spel van Rati wat beter. De rechtsbui-
ten J. Romer werd aangespeeld en zag dat
de doelman van Epe uit zijn doel kwam en
scoorde beheerst met een boogbal: l—1.
In de tweede helft speelde Ratti beter en
het middenveld werd nu beter benut. Zelfs
de middenveldspelers J. Dijkman en H. Eg-
gink kregen kans om mee naar voren te
gaan, zodat er meer stootkracht in de voor-
hoede kwam. Ratti kreeg zelfs goede kan-
sen om een voorsprong te nemen. P. Bie-
lawski was doorgebroken maar de uitste-
kende doelman van Epe stond hem in de
weg. De snelle uitvallen van Epe waren
gevaarlijk maar de achterhoede bleef de
zaak goed onder controle houden. Kreeg
Epe een kans dan was het toch weer Eb-
bink die redde. Er bleef volop spanning,

maar verder als een hard gericht schot van
H. Sloetjes, die tot corner werd gewerkt,
kwam men niet, zodat zij genoegen moes-
ten nemen met een gelijkspel: l—1.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
De uitslagen van j.l. zondag waren als volgt
(afd. zondag): Vorden 2-Gendringen 2 1—4;
Vorden 4-Eebr. Boys 1—1; Vorden 5-Baak-
se Boys 5—0; Vorden 6-Warnsv. Boys 2—2;
Vorden 7-Oeken 5 10—0.
Afd. zaterdag: SV Ratti 1-Epe l 1—1; SV
Ratti 2-GSCD 3 4—2; Avanti 4-Ratti 4
9—2; Sp. Nieuwland 4-Ratti 3 1—3.
Het programma voor a.s. zondag luidt: Vor-
den-Juventus; Winterswijk 2-Vorden 2; Be
Quick 4-Vorden 3; Vorden 4-De Hoven 4;

Vorden 5-Dier. Boys 4; Vorden 7-Steende-
ren 5.
Afd. zaterdag: Sp. Dieren 1-SV Ratti 1; SV
Ratti 2-CJV-ers 4; S V Ratti 3-Sp. Eefde 5;
CJV-ers 9-SV Ratti 4.

Waterpolo
VORDEN KREEG WATERPOLOLESJE
VAN LOCHEM
Vorden dat de waterpolocompetitie uitste-
kend is gestart heeft het in de ontmoeting
tegen De Berkel l uit Lochem, welke wed-
strjjd zaterdagavond in Eefde werd ge-
speeld, lelijk laten afweten. Met niet min-
der dan 8—2 werden de Vordenaren wég-
gespeeld.
In de eerste speelperiode ontstond een ge-
lijkopgaande wedstrijd met wisselende kan-

sen aan beide kanten. Toch was het Lochem
dat in deze periode éénmaal raak schoot.

In de tweede periode kwam al gauw aan het
licht dat de Berkel deze avond over de lang-
ste adem zou gaan beschikken. Nadat de
stand tot O—3 was opgelopen scoorde Rik-
kerink uit een straf worp tegen: l—3.

De derde speelperiode hetzelfde spelbeeld.
De Berkel-ploeg kon elkaar veel beter vin-
den in tegenstelling tot Vorden dat zeer
onsamenhangend ging spelen en vele dek-
kingsfouten maakte. De stand werd opge-
voerd tot l—5. Toen in de laatste speel-
periode Ar jan Mengerink wegens aanmer-
kingen op de leiding het water werd uitge-
stuurd was het pleit helemaal beslecht.
Lochem liep toen it tot 1—8, waarna Go-
tink de eindstand op 2—8 bepaalde.

Komplete en restanten

porceleinen serviezen

halve prijzen
Zie etalage en in de winkel

KOERSELMAN
Wapen- en Sporthandel

doeltnfftnd!

Zutphenseweg - Vorden
Ook voor beter slijpen

DE DERDE DINSDAG IN OKTOBER

specials
Sprankelende mode
in prachtige herfstkleuren

japonnen
rokken en
blouses

„WARM" aanbevolen
in modieuze belijning
onze

mantels
tweed-
mantels

Kies nu - Keur nu

MODEHUIS

van onze uitgebreide en gemoderniseerde zaak

UITNODIGING

Hierbij nodigen wij u uit om ons
te bezoeken tijdens ons

op woensdagavond, donderdag-
avond en vrijdagavond 15, 16 en
17 oktober tussen 19-22 uur.

Wij zullen u feestelijk ontvangen
en hebben voor iedere bezoeker
een leuke attentie.

LUBBERS
WONINGINRICHTING

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 33
Telefoon 05753-1286

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

FRICANDEAU
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERLAPPEN
500 gram

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

AJUINBURGERS
3 stuks

ROLLADESCHIJVEN
3 stuks

Voor de boterham

698
568
428
195
298
298

150 gram TONGEWORST
150 gram PEKEL VLEES
150 gram BOTERHAMWORST
250 gram KOOKWORST stuk, eigen fabr.
250 gram LEVERWORST eigen fabrikaat
500 gram BAKBLOEDWORST
WEER VOLOP BALKENBRIJ
500 gram NASI of BAMI

Slagerg Vlogman

,19
,48
,19
,98
,49
,98

1,98

Nieuwstad Vorden Telef. 1321

Wereldspaardag
van 20 tot en met 24 oktober ontvangt
iedere spaarder

een aardige attentie

Nutsspaarbank
Dorpsstraat 15

Droogrek
Dit enorme staande droogrek van To-
rnado, met een drood^gte van 26 meter
kunt u binnen en bu(Ri gebruiken. Het
is inklapbaar en daardoor handig op te
ber-gc n.

Prijs 62,50 nu 44,50

Waslijnautomaat
kunststof kassette aan de muur, waarin
5 uittrekbare nylon drooglijnen.

Uittrekbaar op iedere lengte tot 3.70 m.
Totale drooglengte 18.50 m met ekstra
beugel om er nog iets onder te hangen.
Ook van Tornado

Prijs 24,75 nu 18,75

RIJWIELFABRIEK EMPO
H. B. EMSBROEK B.V.
VORDEN

Wij zoeken voor

spoedige indiensttreding:

framebouwers

rijwielmonteurs

wielenmonteurs

Sollicitaties, zowel schriftelijk als
mondeling, richten aan: afdeling
personeelszaken, Enkweg 17,
Vorden, telefoon 05752-1241

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124! EMPO

Tapijt kopen,
kunt u overal, maar merktapijt met volledige garantie niet

Koopt daarom bij uw

vertrouwde woninginrichter

Meer keus - Uit voorraad te leveren

* 5 jaar slijtgarantie en beslist niet
duurder

Terwijl wij uw tapijt vakkundig en
gratis leggen

* Zie onze tapijtshowroom

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514



Let op ons vignet

kenmerk voor:

HoflandKaascentrum
SPECIALISTEN IN KAAS

kwaliteit
vakmanschap

Drjjzen|« IJ«H

ONZE REKLAME

VRIJDAG 17 OKT. OP DE

MARKT VORDEN

ROOMBOTER

BELEGEN KAAS 7 <m
Noordhollandse - de beste die er is - per heel kilo geen 8,80 maar f m \J^^

kersvers per pakje voor ... Ij Ou

Keuze uit plm. 25 soorten natuurgerijpte kaas. Gratis proeven !
Kaashandel P. BAKKER
LOCHEM

( Is iedereen die j
een tapijt kan leggen

een vakman?

Vergeet het maar!
Spijkeren kan iedereen wel.
Maar een vakman weet nu
eenmaal precies wat hij doen
moet. Uw tapijt moet langer
mee dan vandaag.
Loop daarom even bij ons
binnen. Wij leggen uw tapijt
met het vakmanschap van de
echte tapijt-specialist

Wim Polman b.v.
VORDEN, Dorpsstraat 22, tel. 05752-1314

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108, tel. 05750-17332

wie zo»n pantalon past
houdt hem aan...

Van corduroy tot kamgaren met steek- of achterzak. Pantalons
die als gegoten zitten, zodat u er ongemerkt mee wegloopt,

Dat wordt voor ü zorgeloos, maar toch korrekt dragen.

leKliel CA mode

/chooldermcin

BEST BROOD

dat brood
wat u haalt bij

Schurink
Telefoon 1877

Kamer te huur. Zutphen-
seweg 2, Vorden.
Inlichtingen: Rijksstraat-
weg 60, Warnsveld,
telefoon 14575

Te koop: 2 Binraad gas-
kachels in z.g.st.
Vlogman, Nieuwstad 14,
Vorden, telefoon 1321

Het bestuur van de
PRINSES JULIANA-
SCHOOL (Wildenborch)

vraagt per
l november a.s.

iemand die de
school wil
schoonmaken

Inlichtingen/aanmelding
bij F. van Oei, Wilden-
borchseweg 28, Vorden,
telefoon 6797.

Wilt u een leuke
sortering brood !

Haal het bij

Schurink
Telefoon 1877

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
elefoon 2219

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05755-1637

BROOD

Gezonde voeding !
Haal het bij

Schurink
Telefoon 1877

ADVERTEREN?

IN CONTACT

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

GOED BEKEKEN!!

PIJPROKEN
MANNENWERK l

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, til. 1553

Al onze broodsoorten
worden gebakken door

Van Asselt,
dus kwaliteit !

A. G. SCHURINK
Telefoon 1877

Natuurlijk!

WARME BAKKER

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER l DOEN I

Café-Re«taurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-1283

Voor uw

haarden en
kachels
gas en olie

Tevens gevelkachels en

kolen-
confectoren
Ook zeer mooie

kachels
alles Vinders

SMEDERIJ

Henk yan Ark
Burg. Galléestraat -borden . Telefoon 05752-1554

Met de bekende service

SPAARWEEK
20 t.m. 24 oktober

RABOBANK

Kleuren-
televisie

Grootbeeld kleurentelevisie
van het merk Erres met 66 cm
beeld. Tiptoetsbediening.
Fraaie houten kast in kleur, noten.
De prijs 2495,— tijdelijk 2195,—

Kleurentelevisie
een moderne kleurentelevisie in
witte uitvoering. Met tiptoets ka-
nalenkiezer. Eenvoudige bediening
met ideal kleurentoets. Beeld 51 cm
met 110 graden beeldhoek.
Apparaat van wereldmerk.
De prijs 2238,— tijdelijk 1595,—

TELEVISIE - RADIO
GRAMMOFOONPLATEN

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboekelten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1834

Vest met
Engels aksent

Sportief
doorrits vest.
Wol/Acryl
met 'n fantasie -;

:

dessin. Apart af-
gewerkt met door-
gestikt suède.
f119,- '

Fortcx kol lekt ie -
'n wereld in mode

DIT MAG U
NIET MISSEN

In de week van 20 t.m. 25 oktober
houdt de Nierstichting Nederland weer

haar jaarlijkse inzameling. Ook u
kunt daarbij helpen. Er is geld nodig
voor:
meer niertransplantaties
meer behandelingscentra
voor kinderen en volwassenen
meer medisch speurwerk
om nierziekten te voorkomen
meer geld om patiënten
bij te staan.

Ook zal in deze week bij u een kol-
lektant aanbellen met de lijst want:

Uw geld of hun leven
NIERSTICHTING NEDERLAND
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