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60 jaar getrouwd

De heer en mevrouw Hamersteen-Wamelink hebben dinsdag de dag herdacht waarop zij 60 jaar getrouwd waren. Het echt-
paar, 81 resp. 83 jaar, verblijft in Klein Enzerinck aan de Zutphenseweg.
Tijdens de receptie, die gehouden werd in Hotel de Klok te Eibergen kwamen velen het echtpaar feliciteren. Ook onze gelu-
kwensen hierbij.

Gemeente Vorden heeft weer een
sluitende begroting
Post onvoorzien van bijna 2 ton
De gemeente Vorden heeft de begroting weer sluitend gekregen ("Dit stemt
ons tot tevredenheid", aldus het kollege.) Er is een batig saldo van
ƒ 195.200,38. Voor nieuwe kapitaalslasten is ƒ 86.187,88 beschikbaar. In een
afzonderlijke nota zal op de bestemming van dit bedrag worden ingegaan. Er
zal eerst met de raad van gedachten worden gewisseld over de investeringen
die op kortere en langere termijn noodzakelijk geacht worden. Afhankelijk
van de resultaten van dit overleg zal de raad een voorstel voor de investe-
ringen van 1981 worden gedaan. Vele investeringen zullen alleen uitgevoerd
kunnen worden door een forse aantasting van de reserves.

Ook zal nu reeds rekening gehouden
dienen te worden met investeringen die
naar verwachting in 1982 en 1983 zullen
plaatsvinden, daar zij afhankelijk zijn
van bijvoorbeeld subsidies van het rijk.
(Ruilverkaveling Hengelo, wegen
Delden, tweede fase). Bovendien dient
ook rekening gehouden te worden met
investeringen die zullen voortvloeien uit
onderzoeken die momenteel nog gehou-
den worden (verkeersstudie en kom-
plan). Deze zullen grote bedragen vra-
gen. Om te voorkomen dat deze investe-
ringen tot een schokgewijze aanpassing
van de onroerendgoedbelasting zullen

leiden, is het nagenoeg onontkoombaar
om nu reeds tot een trendmatige aan-
passing te besluiten. Ook de begrotings-
positie voor de komende jaren zal niet
veel verbetering te zien geven.

Bezorgd over terugloop
in het onderwijs
De gemeente Vorden is bezorgd over de
terugloop in het onderwijs. Steeds min-
der leerlingen en stijgende kosten. Voor
de openbare kleuterschool Het Kwetter-
nest alsmede voor de R.K. school De
Vordering zal het moeilijk worden zich

te harïï^yen als een tweeklassige
kleuterschool. Dit geldt in mindere mate
ook voor de Prot. Chr. kleuterschoo\
De Timpe. laatstgenoemde school ver-
wacht echter op korte termijn nog een
redelijk^^ntal nieuwe leerlingen. Dit
alles w|m natuurlij k door in het lager
onderwijs. Het totaal gemiddeld aantal
leerlingen over het schooljaar
1979/1980 ligt bij het lager onderwijs
dan ook 30 leerlingen lager dan het to-
taal van het daaraan voorafgaande
schooljaar.
De openbare lagere school is van acht
naar zeven onderwijzers teruggegaan.
De bijzondere lagere school Het Hoge
van twaalf naar elf onderwijzers en de
bijzondere lagere school op de Kranen-
burg van drie naar twee onderwijzers.
De bijzondere lagere school in de
Wildenborch handhaaft zich al enkele
jaren op circa 26 leerlingen. Het aantal
leerlingen op de R.K. lagere school De
Vordering geeft nog steeds een stijgende
lijn te zien. Gelet op het aantal kleuters
op deze school zal waarschijnlijk ook
het aantal leerlingen op deze school in
de toekomst gaan dalen.
Het is, volgens het kollege, aannemelijk
dat het gemiddelde aantal leerlingen op
de bijzondere school Het Hoge het
komende schooljaar onder de 300 leer-
lingen zal komen te liggen en deze
school per l augustus 1981 teruggaat
van elf naar tien verplichte onderwijzers
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1. Openbare raadsvergadering van
dinsdag 28 oktober 1980.

2. Ter visie-legging van de nota
"de ontwikkeling van het
Markerwaardgebied"

3. Verleende kollektevergunningen.
4. Publikaties ingevolge de wet Arob.
5. Spreekuur wethouder Bogchelman.

ad l . Openbare raadsvergadering van
dinsdag 28 oktober 1980
In deze vergadering zullen onder meer
de volgende onderwerpen aan de orde
komen.

— Aanbieden ontwerp-gemeentebegro-
ting en ontwerp-begroting voor het
gemeentelijk grondbedrijf voor 1981

- Wijziging vergoedingsregeling vrij-
willigers bij de gemeentelijke brand-
weer per l januari 1981

- Wijziging van de bezoldigingsveror-
dening 1971 per l juli 1980 (25e wij-
ziging)

— Subsidie restauratie boerderij Wil-
denborchseweg 9

— Aanvragen en aanvaarden van lenin-
gen en een jaarlijkse bijdrage uit de
rijkskas voor de bouw van 11 wo-
ningwetwoningen aan de Berend van
Hackfortweg door de woningbouw-
vereniging Thuis Best

— Aankoop gronden in het bestem-
mingsplan Brinkerhof 1973, nr. 2,

van de heren G. en G.J. van Zeeburg
te Vorden.

ad 2. Ter visie-legging van de nota "de
ontwikkeling van het Markerwaardge-
bied" deel A, beleidsvoornemens
Wij vestigen er uw aandacht op dat ter
sekretarie, afdeling I, ter visie ligt de no-
ta "de ontwikkeling van het Marker-
waardgebied", deel A, beleidsvoorne-
mens. Deze nota geeft een beschrijving
van de denkbeelden die de regering voor
ogen staan ten aanzien van het Marker-
waardgebied, in het bijzonder de moge-
lijke inpoldering van een deel van het
gebied. De beleidsuitspraken, die in het
stuk worden gedaan, geven de voorlo-
pige standpunten van de regering weer.

Op deze nota is de procedure van de
planologische kernbeslissing van toe-
passing. Deze procedure omvat o.m. in-
spraak, advies en bestuurlijk overleg.
Deze nota ligt vanaf heden tot 15 febru-
ari 1981 op bovengenoemde plaats en in
de openbare bibliotheek aan de Dorps-
straat ter inzage.

ad 3 Verleende kollektevergunningen
Voor de periode van 27 oktober tot en
met 2 november 1980 hebben de burge-
meester en wethouders een kollektever-
gunning afgegeven aan de blindenzorg.

Geringe bouw kon tignen ten
De geringe bouwkontignenten die aan
Vorden worden toegewezen baren het
kollege zorgen. In de periode l oktober
1979 tot l oktober 1980 zijn er 23 wo-
ningen gereed gekomen. Via een bij het
gewest in voorbereiding zijnd rapport
over woningbouwprogrammering zal bij
GS c.q. de provinciale woningverde-
lingskommissie worden aangedrongen
op verhoging van de toegewezen kontig-
nenten.

Vergelijking tarieven
Het kollege is van mening dat binnen-
kort een onderzoek moet worden inge-
steld naar de vergoedingen die de ver-
enigingen en partikulieren betalen voor
het gebruik van de sportzaal en sportter-
reinen. Er zal bekeken worden of die
tarieven niet te laag zijn in het licht van
het kostenpeil en ook niet te laag zijn in
het licht van de verhouding met de tarie-
ven in andere gemeenten.
De vuilnisophaaldienst loopt volgens
het kollege bevredigend. Het instellen
van een aparte grofvuildag zou voor de
betrokken partikulieren en de gemeente
vrij hoge kosten met zich meebrengen,
die vermeden worden als dit vuilnis, zo-
als nu gebeurt, met de periodieke op-
haaldienst wordt meegegeven. Er is alle
aanleiding om de afzonderlijke glasver-
zameling die op dit moment goed loopt,
voort te zetten. De gemeente Vorden
heeft van l oktober 1979 tot l oktober
1980 in totaal 17 hinderwetvergun-
ningen verleend. In totaal over de afge-
lopen tien jaar 301.
Verdeeld over 25 verenigingen werd het
afgelopen jaar in totaal ƒ 58.500,— aan
subsidies uitbetaald.

ad 4 Publikaties ingevolge de wet Arob
De wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor
nadere inlichtingen kunt u kontakt op-
nemen met afdeling I ter sekretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift binnen 30 dagen na de datum van
publikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer A. Knoef, Onsteinseweg

22 te Vorden, voor het bouwen van
een kunstmestsilo aldaar.

2. Aan de heer L.G. Weevers, Nieuw-
stad 12, Vorden, voor het intern ver-
bouwen van een drukkerij aldaar.

3. Aan de heer H.J. Stokkink, De Bon-
gerd 17, Vorden, voor het vergroten van

een garage/berging aldaar.

ad 5 Spreekuur wethouder Bogchelman
Op donderdag 23 oktober aanstaande
zal wethouder Bogchelman niet in de
gelegenheid zijn om het wekelijkse
spreekuur te houden.

Amnesty Internat!
organiseert schrijf 2 den
Na een half jaar achter de schermen ge-
werkt te hebber, acht de werkgroep Vor-
den van Amnesty International nu de
tijd gekomen om openbare s^^ijfavon-
den te organiseren. Deze /• H P S Per

maand op vrijdagavond' A
centrum gehouden wordei.
Tijdens dit schrijfuur kan iedereen brie-
ven (waarvan voorbeelden aanwezig
zijn) sturen naar regeringsleiders, staats-
hoofden, gevangenisdirekteuren enz.
Nog dagelijks worden nl. in tientallen
landen de mensenrechten geschonden.
Mensen worden mishandeld, gemarteld,
zonder enige vorm van proces gevangen
gehouden en geèxekuteerd. Indachtig
het motto: "Het is beter een kaars aan
te steken, dan over duisternis te klagen"
vraagt de werkgroep Vorden mensen die
daadwerkelijk iets willen doen voor hun
medemensen, een brief te komen schrij-
ven, waarin vrijlating gevraagd of een
eerlijk proces bepleit wordt voor gewe-
tensgevangenen.
Nadere inlichtingen kunnen verkregen
worden bij onze kontaktpersoon mevr.
J. Terpstra, Mispelkampdijk 30 of tij-
dens de schrijfuren van de werkgroep
Vorden Amnesty International.

TUINCENTRUM

-4T
lHerma & Willem

Kraaykamp

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Ook voor aanleg en renovatie
van tuinen en onderhoud van
kleine én grote groenvoorzie-
ningen

tevens mogelijkheid tot
onderhoudsabonnement

IJSSELWEG 20 VIERAKKER
GEM. WARNSVELD
TEL. 05750 - 20743

Raadskommissie bijeen
Op verzoek van de heren A.J. Stolten-
borg en A. Ploeger zal de raadskommis-
sie voor sport en kuituur woensdag-
avond 22 oktober in de vergaderzaal van
het buro gemeentewerken een openbare
vergadering houden.
De volgende onderwerpen zijn op de
agenda geplaatst: 1. opvatting over de
toekomstige relatie tussen de gemeente
en de Vordense sportfederatie i.o.; 2.
het beschikbaar komen van grond voor
de volkstuinvereniging; 3. de financiële
aspekten van de ontwikkelingen ten
aanzien van de muziekschool; 4. de sub-
sidieverlening aan het JAC; 5. de stand
van zaken met betrekking tot de manege

Posaunenkoor uit Suderwick
in Hervormde kerk
Het Posaunenkoor uit Suderwick, het
Duitse tweelingdorp van het Nederland-
se Dinxperlo, hoopt a.s. zondagmorgen
26 oktober mee te werken aan de kerk-
dienst in de Hervormde dorpskerk te
Vorden. Dit Posaunenkoor of korps be-
staat uit een 25-tal jeugdige "blazers".
Het korps speelt enkele liederen vóór de
aanvang van de kerkdienst, begeleidt de
samenzang van drie liederen en speelt
ook na de kerkdienst. Het is verder de
bedoeling dat het Posaunenkoor hetzij
bij goed weer buiten, hetzij binnen in
De Voorde nog enige liederen speelt. Sa-
men met gemeenteleden (ook graag
jeugdige gemeenteleden) drinken zij
koffie of een frisdrankje in De Voorde.

Vergadering van de beide
zendingskommissies
De zendingskommissies van de Gerefor-
meerde kerk en de Hervormde kerk te
Vorden hopen samen te vergaderen op
a.s. maandagavond 27 oktober ten
huize van de heer en mevr. Terpstra aan
deMiselkampdijk.

Het winterwerk 1980/1981
Een werkgroep uit de Hervormde ge-
meente en de Gereformeerde kerk
hebben samen het programma opgesteld
voor het vormingswerk en het gespreks-
groepenwerk in de komende winter.
Zondag jl. werd aan kerkgangers het
programma-overzicht uitgereikt en ook
het in te vullen formulier tot deelname.
Het programma omvat:
1. Vijf bijbellezingen over het Marcus-
evangelie. Eerste avond donderdag 30
oktober in De Voorde.
2. Drie gespreksavonden over vragen
van onze tijd onder het motto: "Ze
doen maar . . .". Eerste avond donder-
dag 30 oktober ten huize van de familie
Van Burk aan de Beatrixlaan.
3. Bijbelkring over het boek De openba-
ringen van Johannes. Eerste avond
dinsdag 4 november ten huize van de
familie Veenendaal aan de Riethuisweg.
4. Vier leerhuisavonden over Jodendom
(en christendom). Data de donderdagen
22 januari, 5, 12 en 26 februari. Plaats
het Achterhuis, de zalen achter de Gere-
formeerde kerk. Sprekers mej. Gasse-
naar uit Utrecht, dr. Den Heyer uit
Kampen, ds. Littooy uit Zwolle en dr.
Gerssen uit Utrecht. De leden van de ge-
zamenlijke werkgroep zijn: de heer P.
Koren, de heer G.J. Ruiterkamp, de
heer D.J. ten Brinke en de heer B. de
Bruyn. Zij geven u desgewenst graag na-
dere inlichtingen. U kunt zich ook
alsnog bij hen opgeven voor deelname
aan één of meer onderdelen van het vor-
mingswerk en het gespreksgroepenwerk
van de beide genoemde kerken.

WEEKENDDIENSTEN

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 26 oktober, 10.00 uur: ds. J.C.
Krajenbrink, m.m.v. Posaunenkoor uit
Suderwick, Duitsland.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 26 oktober, 10.00 uur: ds. J.
Veenendaal, m.m.v. Cantorij.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 26 oktober, 10.00 en 19.00 uur
ds. J.R. Zijlstra.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te
Vorden.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 25 en zondag 26 oktober dr.
Sterringa. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND- AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 25 oktober 12.00 uur tot
maandag 27 oktober 07.00 uur, dr.
Breukink. Komende week avond- en
nachtdienst ook dr. Breukink.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 25 en zondag 26 oktober, B.
Reintjes, Doetinchem, tel. 08340-24006
en H. van Dam, Lochem, tel. 05730-
1684. Za/zo spreekuur voor spoedgeval-
len van 11.30-12.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen 's
morgens 8.00-9.00 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346,

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av, vrij.av
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. G alleest raat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

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

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

POLITIE
Telefoon 1230. 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



slagerij
DONDERDAG T/M ZATERDAG

TARTAAR heel kilo

VARKENSROLLADE

. 1098
SAUCIJZEN

648500
gram

RIBLAPPEN kilo 1098
GEKRUIDE ACHTERHAM 100gram 165
JOHMA EIERSALADE 100 gram 175
GERRADEN ROSBIEF 100 gram 225
MAANDAG 27-10

BRAADRIBBETJES kilo 298
DINSDAG 28-10

SCHOUDEBKAHBONADE kilo 648
WOENSDAG 29-10

GEHAKT (H.O.H.) kilo 648

groenteman
Ze zijn er weer
Nieuwe oogst

SPAANSE MANDERIJNEN zonder pit
25 stuks voor 495

Export kwaliteit

SPRUITEN kilo 128
DOYENNE DU COMICE
de allerfijnste handpeer, klasse 1 kilo 248
Pracht bos Tros

CHRYSANTEN UIT DE KAS
diverse tinten 358

KAAPSE VIOOLTJES
diverse kleuren, 3 stuks 495

MAANDAG 27-10

ZUURKOOL
uit het vat

500 gram

45

DINSDAG 28-10

gekookte

RODE BIETJES
kilo

125

WOENSDAG 29-10

panklare

ANDIJVIE
500 gram

78

COTES BE BUZET
1978, een voortreffelijke
rode wijn
A.C. controle CQC
per fles U«IÜ

PISANG AMBONI
0,7 Itr.
van 13,60
voor

1225
HENKES
JONGE JENEVER
fles 1 liter
van 14,95 voor 1425

UFFNFNRAAI ÎIPFRIUIARifTCM Rif ZUTPHEN • BORCULO • HENGELO IGLO.)VCCNCNUHHL oUrtnlVIHHKI tN bu RUSSEN • GROENLO • GOOR • VORDEN

**
Fles 1 liter
geen 345
of 298

MAAR NU

Krat 20 fles
16,95 of 13,95

NI

VAN HOUTEN

VARIATION BONBONS
luxe doos
400 gram
van 795 voor

ST. NIC. SCHUIM
zak 200 gram
van 139 voor

CHOC. SIGARETTEN
pak 3 pakjes
van 149 voor

VAN HOUTEN

CHOC. REPEN
pak 5 stuks
van 255 voor

DRIEHOEK

GEVULDE SPECULAAS l RQ
van 129 voor B U W

MERGPIJPJES
pak 5 stuks
van 129 voor

CASINO WITBROOD m m*
800 gram /• |]
gratis gesneden | "t 3

JOLLY

SMULPUDDING1/2 liter van 185 voor

98 ot

«MA

2 ro\
>nAA9

HU

compteta

HERO

CONFITUREJAM
aardbeien
van 255 voor

iHALVARINE
kuip 500 gr.
van 95 voor

LINNEN

PRIKBORBEN
40 x 60 cm
van 1295 voor

KNORR

SOEPPAKKET
van 179 voor

SCHENKKAN
voor literspakken
van 545 voor

SIEBRAND

PIKEURTJE
bessenwijn, 1 literfles

van 385 voor

ROODMERK

INHOUD
250CRAM

SUPERUNIE
KOFFIE
Roodmerk vac. f%^ t\
pak 250 gram, V f U
van 319 voor Jh f w

PLAKPLASTIC
2Vz meter
div. dessins
van 725 voor

PIKADOR

DUITSE SMEERKAAS
4 smaken
125 gr., van 196 voor

DRIEHOEK VLOEIBAAR

SCHUURMIBBEL
van 145 voor

STENEN

VERDAMPINGSBAKJE
„Wilde Flora"
van 498 voor

•r-ii

i COMPLETA
l grote pot,
! 400 gram

geen 298! maar nu 249
PEDAALEMMER
12 Itr., kleur blauw
van 2195 voor

PEBALETTE
Altr t/or> 1 K.QK. \if\r\r

1695
11QR

KNAKWORST
pot 8 Stuks
van 119 voor

LAVONA

HAARVERSTEVIGER
flacon
van 395 voor

ZWITSAL

BABYZEEP
pak 2 stuks
van 209 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG V REKLAMES GELDIG VAN 23/10 TOT 29/10



Bij deze zeggen wij allen har-
telijk dank voor de vele felici-
taties, kado's, bloemen en
verder in welke vorm dan ook,
die wij mochten ontvangen bij
ons 35-jarig huwelijksfeest.

H.H. HARTMAN
G.M. HARTMAN-

HEGEMAN

Vordenseweg 32, Warnsveld

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die wij op ons
50-jarig huwelijksfeest ontvin-
gen, danken wij u allen harte-
lijk.

A.G.H. LAUCKHART
H. LAUCKHART-

KORNEGOOR

Vorden, oktober 1980
Pastorieweg 29

Te koop: gevelkachels, 65
cm hoog, 15 cm breed, ge-
schikt voor schuur, garage,
bloemenkas, kantoor etc.
Telefoon 2269

Te koop: slachtkippen bij
B.F. Lebbink - Eikenlaan 27 -
Vorden - Tel. 05752-6739

Te koop: kleine gaskachels
voor kamers 4 x 4 m.
Telefoon 2269

Te koop: vlak/dikte bankje
merk Scheppachm.
Staringstraat 13 - Telefoon
05752-2144

Te koop: V.W. 1300, bouw-
jaar 1968, tegen elk aanneme-
lijk bod.
H. Böhmer, Brinkerhof 79,
Vorden

Race op Fongers

In onze showroom:
- Champion 10 vs .. f 467,
- CourselOvs f 709,
— Sprint Race 10vs.f746,
— Criterium 10vs.../911,
Uw tweewielerspecialist
Barink, Nieuwstad 26,
Vorden

Vrijdag 24 oktober a.s., aan-
vang 20.00 uur: Nationaal
Roemeens Dansensemble
"Argesul" in het Dorpscen-
trum van Vorden.
Toegang: f 10,- p.p.; pashou-
ders: f 8,- p.p.

AUTOBEZITTERS!
Even tijd voor de gratis ver-
lichtingscontrole vindt u be-
slist wel in de week van 27
t/m 31 oktober a.s.!!

George van Renesse, zeer
bekend pianist van o.a. de ra-
dio, geeft koffieconcert in
het Dorpscentrum te Vorden
op zondag 26 oktober a.s.
Aanvang: 12.00 uur; toegang:
f 5,- p.p., pashouders f 4,-;
kinderen t/m 12 jaar f 3,50.
Kop koffie of frisdrank inbe-
grepen

Doorlopend te koop: volbl.
M.R.IJ. vaarskalv. beste
prod.
B.H. Tiessink, tel. 1876, Del-
densebroekweg 5, Vorden

ERIC VERSTEEG
en
ANNELIES HAZEKAMP

trouwen op woensdag 29 oktober 1980
om 11.30 uur in "Kasteel Vorden" te
Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Herv. kerk te Vorden door ds. J.R.
Zijlstra.

Receptie van 16.30 tot 19.30 uur in Ho-
tel Bakker te Vorden.

Voorlopig adres:
Papenstraat 1, 7411 NA Deventer

GERRIT GROOTE HAAR
en
GERDIEN WUESTENENK

gaan trouwen op vrijdag 31 oktober om
14.00 uur in het gemeentehuis Kasteel
Vorden te Vorden.

De receptie is van 15.30 uur tot 16.30
uur in zaal Nijhof, Dorpsstraat te Halle.

Oktober 1980,
Halle, Bielemansdijk 36
Vorden, Hackfortselaan 1

Toekomstig adres:
Bielemansdijk 36, Halle

(In plaats van kaarten)

Op 27 oktober zijn wij 25 jaar getrouwd.

J. SLAGMAN
D.H. SLAGMAN ROENHORST

Wij hopen dit samen met onze kinderen
te vieren op woensdag 29 oktober a.s.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
"de Herberg", Dorpsstraat 10a te Vor-
den.

7251 XV Vorden, oktober 1980
Het Hoge 35

Langs deze weg willen we iedereen, die onze trouw-
dag op 25 september tot een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt, vriendelijk danken.

RINUS en WILLY LOMAN

Lansinkweg 3,
7231 RT Warnsveld

WEE HUN!
"Wee hun, die de ongerechtigheid tot zich trekken
met koorden van valsheid en de zonde als met een
wagentouw."

"Wee hun, die het kwade goed noemen en het goe-
de kwaad."

"Wee hun, die helden zijn in het drinken van wijn."

"Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, on-
rein van lippen." (zie Jes. 5 en 6)

Nu is er nog tijd om u met God te verzoenen. Stel het
niet uit, opdat u geen eeuwig wee treft.

Brei zelf de mooiste mode
uit het nieuwe Neveda

Breiboek nr. 32.
En natuurlijk breit u

n u- t de echte originele
Neveda kwaliteit.

Dokter Vaneker heeft

GEEN PRAKTIJK
vanaf 27 oktober t/m 31 oktober.

Patiënten wiens achternaam begint met één van de
letters A t/m K kunnen zich wenden tot dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, telefoon 1255.

Patiënten wiens achternaam begint met één van de
letters L t/m Z kunnen zich wenden tot dr. van Ton-
geren, Christinalaan 18, telefoon 1678.

WD VVD
De af d. Vorden, Warnsveld en Steenderen houden
op maandag 27 oktober a.s. in Hotel Bakker te Vor-
den een

OPENBARE BIJEENKOMST
Inleiders:
H.P.M. Waalkens (lid 2e kamer)
R. van Waarden (lid prov. staten)

Aanvang: 20.00 uur

U bent allen van harte welkom

"Welfare Rode Kruis"
Grote Verkoopmiddag in "de Wehme"

op woensdag 29 oktober a.s. van 14.30-19.00 uur.

Mogen wij weer op u rekenen?

Gemeente Vorden
De burgemeester van Vorden maakt ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 28, lid 6, van de Wet op
Ruimtelijke Ordening, bekend dat het college van Ge-
deputeerde Staten van Gelderland bij hun besluit van
16 september 1980, nr. B 2809/5-R0106 goedkeuring
hebben verleend aan het bij raadsbesluit van 29 janu-
ari 1980, nr. 9, vastgestelde bestemmingsplan "KRA-
NENBURG 1979".

Genoemd besluit, alsmede het daarbij goedgekeurde
bestemmingsplan, liggen met ingang van 31 oktober
aanstaande voor een ieder gedurende één maand ter
secretarie, afdeling l, ter inzage.

Aangezien niemand zich met bezwaren tot Gedepu-
teerde Staten heeft gewend, kan, behoudens door de
gemeenteraad zelf en de Inspecteur van de Ruimte-
lijke Ordening, tegen dit plan geen beroep meer wor-
den aangetekend bij de Kroon.

Vorden, 23 oktober 1980,

de burgemeester voornoemd,
mr. M. Vunderink

VEILIG VERKEER NEDERLAND
Af d. Vorden

Voor de 14e keer in successie bieden de Vordense
Garagehouders u GRATIS verlichtingscontrole en
bandenadvies. Gelegenheid daartoe:

Maandag 27 oktober a.s. Garage Gr. Jebbink
Woensdag 29 oktober a.s. Garage Tragter
Donderdag 30 oktober a.s. Garage Kuypers
Vrijdag 31 oktober a.s. Garage Boesveld
Vrijdag 31 oktober a.s. Aral Service Station
Alle van 19.00 - 20.30 uur.

OGENTESTAPPARAAT VAN VVN AANWEZIG.

Bovendien diezelfde week bij de fietsenmakers Ba-
rink, Kuypers en Tragter tijdens de normale ope-
ningsuren gratis controle van uw fietsverlichting, re-
flektoren etc.

Het Groene Kruis afdeling Vorden

Buitengewone ledenvergadering van het Groene
Kruis op 30 oktober a.s. om 20.00 uur in het wijkge-
bouw.

1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Contributieverhoging
5. Rondvraag
6. Sluiting.

Het Groene Kruis, Vorden

ZATERDAG 25 OKTOBER

MUZIEK

Bal voor gehuwden
en verloofden

The Golden Midways

AANVANG 20.00 UUR

ENTREE f 3,50

Zaal Boggelaar
Tel. 05752-1426 - Warnsveld

TUINARCHITECTUUR

Tuinaanleg in stijl
Tuincentrum

DE VONDERKAMP
IJsselweg 20, Vierakker

(Warnsveld) Telefoon
05750-20743

TUINEN
De Wiersse - Vorden

voor de laatste keer in 1980

OPENGESTELD
Zondag 26 oktober van 10.00-
17.00 uur.
Entree f 2,50 p.p.
Gratis parkeren!

Te huur: in Ruurlo, een wo-
ning zeer geschikt voor za-
kenpand. Goed punt, gele-
gen midden in het dorp.
Brieven onder nummer 24-1,
buro Contact

Te koop: 3 M.R.IJ. vaars-
kalveren, goede prod. w.v. 2
volbloed, 5 mnd.
T. Ruiterkamp, Wiersser-
broekweg 6, Vorden

Grote voorraad helmen
Keuze uit ca. 150 stuks. Inte-
graal v.a. f 50,-, jetmodel v.a.
f39,50.
Slotboom, Kieftendorp 11,
Hengelo (Gld.)

Aangeboden voor bejaarde
dame of heer ruime zitslaap
kamer met volledig pension.
Telefoon 05753-1814

Te koop: prima eetaardap-
pelen, o.a. Lekkerland en Pa-
rel; tevens voor de winter-
voorraad Surprise en Pimper-
nel.
H. van Kouswijk, Ockhorst-
weg 6, Wichmond, tel. 05754-
793

Wie heeft een blauwe par-
kiet gevonden (periode aug.-
sept.)? Gaarne tegen belo

g terug.
ifoon 05752-6895

enderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 18,-

ARENMAGAZIJN
Olde Meulle

Fa. v.d. Wal, telefoon 1301

Tuincentrum
DE VONDERKAMP

IJsselweg 20, Vierakker
(Warnsveld), tel. 05750-20743

heeft nu volop
prachtige violen, een uitmun-
tend sortiment bloembollen,
voordelige kamerplanten en

plantebakjes

SPORTIVE "NICKI"
velours sweaters

in mode kleuren

Wapen- en Sporthandel

Marten
tletJi Joeltreffrndl

Zutphenseweg 9 - Vorden

GRIEPVACCINATIE
De 3 plaatselijke huisartsen geven we-
derom gelegenheid tot inenting tegen
griep op

MAANDAGAVOND 3 NOVEMBER
DONDERDAGAVOND 6 NOVEMBER

beide avonden van 18.30 tot 20.00 uur.
Kosten: / 20,- per persoon.

Ziekenfondsleden met chronische hart-
of longziekten, alsmede suikerziekte pa-
tiënten kunnen op vertoon van hun zie-
kenfondskaart gratis gevaccineerd wor-
den.

Neem niet
voetstoots aan
dat ze nog
passen.
Stap vrijuit binnen
mevrouw, zet uw kind
op onze groeivormmeter
en u ziet zelf of lengte,
breedte én inhoud van
die schoenen nog ver-
antwoord zijn. Zoja, dan
tot ziens bij de volgende
meting. Zoniet, dan
hebben wij gelukkig die
bovenstebeste Bunnies
in huis. Volledig verant-
woorde en evengoed
vrolijke kinderschoenen.
Maten 19 t/m 42 in
5 wijdtes

bovenstebeste
Bunnies

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

"MENSEN IN NOOD"
De stichting "Mensen in nood" zal vrijdag 24 okto-
ber een inzameling houden van kleding en schoeisel,
dat overbodig in uw kast hangt of staat. Hopelijk kan
uw overvloed het tekort in arme landen minstens aan-
vullen. Alles is welkom, mits schoon en heel, en zo
mogelijk "ingepakt".

Wanneer en waarheen?
De beide R.K. kerken in Kranenburg en Vorden zullen
op vrijdag 24 oktober worden opengesteld van 18.00-
20.00 uur. U kunt uw pakket plaatsen in de ruimte
van het kerk-portaal. Op zaterdag 25 oktober zal alles
rond 9 uur worden afgehaald. Na 10 uur kunt u die
zaterdag geen pakket meer bezorgen.

U denkt misschien "Dat zoeken we op" en mijner-
zijds: "Komt u maar".
Bij voorbaat "Hartelijk dank!"

w.g. M.J. v.d. Werf ofm.

NAJAARSAANBIEDINC no. l

PROFITEER NU
Hoekkombinatie 3 + 2 zits

van een eerste kwaliteit
rundieder en een prima zitcomfort

van f 3495,- nu:

2998,
Ook met losse fauteuil leverbaar

(Deze aanbieding is geldig t/m woensdag 29 oktober)

HELMINK B.V.
ZUTPHENSEWEG 24 - TELEFOON 1514

' 3500 m2 meubeltoonzaal
h Gratis reserveren voor latere levering
h Gratis bezorgen en monteren

door eigen vakmensen
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CONTACT VIERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 23 oktober 1980
42e jaargang nr. 34

FOTO-
STRIP-
VER-
HAAL

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto drieluik

We gaan de nachtschuit weer in! Dat is een uitdrukking, die nog da-
teert uit de tijd vóór de trein en de auto, maar die toch door ieder-
een ,wordt begrepen. Het donkere seizoen gaat weer beginnen en
dan nestelt een mens zich 's avonds graag voor het glazen oog van
de televisie. Of zoekt naar kreatiever bezigheden. Dat laatste heb-
ben wij op een avond gedaan: we trokken met de kamera de stad in
op zoek naar leuke foto-motieven. Zo'n zwerftocht door het duister
is net een foto-safari: je weet van te voren niet wat je zult fotografe-
ren. We hadden wél een voorzorgsmaatregel genomen: in onze ka-
mera zat een extra gevoelig filmpje van 400 ASA (27 DIN), waar-
mee je ook in het duister goede resultaten kunt bereiken.

De eerste foto is daar een voorbeeld van. Van-
zelfsprekend heb je in deze omstandigheden een
lange belichtingstijd nodig, dus hadden we een sta-
tief meegenomen. Dat zetten we neer op het trot-
toir vlak bij een stoplicht. Toen het licht op groen
sprong, maakten we een opname van 4 sekonden.
Voldoende om een boeiend lichtspel te verkrijgen
van de lichten van de auto's en de lantaarns. Het
grappige is, dat de auto's zelf niet zichtbaar zijn;
wel de lichtlijnen van de lampen.

Ook voor de tweede foto hebben we een belich-
tingstijd aangehouden van vier sekonden. Op deze
foto wordt het straatlicht mooi weerkaatst in het
natte wegdek. De toren op de achtergrond wordt
beschenen door schijnwerpers. Omdat die toren
zo'n opvallend motief was, hebben we er vanuit
een andere hoek nog een paar opnamen aan ge-
waagd. Het werd dit "lichtbaken in de
duisternis", een geslaagd plaatje, dat - vinden we -
een mooie afsluiting vormt van deze foto-safari
door een stadscentrum bij avond.

Wij hebben de enige echte

ROCKPORT
SCHOENEN

Herkenbaar
aan dit hoornbrandmerk

M- ^KKINK
Nieuwstad u Vorde i

offccwt R

Bedrijfswagen huren?
Kies het zekere voor het onzekere,

kies Mercedes-Benz.
Huur-bestel- • © ' • • • .

wagens krijgen ••PTT
heel wat te ver-
duren. Daarom
is het niet ver-
wonderlijk dat
heel wat huur-
wagens Merce-
des-Benz heten. Hl

Juist onder de zwaarste omstan-
digheden is Mercedes-Benz in z'n
element. Huur daarom het
zekere voor het onzekere. Huur een
Mercedes-Benz.

Groeneveld verkoopt en
repareert Mercedes-Benz.

Natuurlijk moet ook een
Mercedes-Benz huur-bestelwagen
perfekt onderhouden worden.

En waar gebeurt
dat beter dan
bij het officiële
adres waar ze
verhuurd en ver-
kocht worden?

«eneveld
l getrain-

lït de Mercedes-
Benz specialisten in dienst, die er met
de modernste uitrustina^)or zorgen
dat u uitsluitend met peMrkt onder-
houden, betrouwbare Mercedes-Benz
bestelwagens de garage uitrijdt.

Groeneveld en Mercedes-Benz...
een dubbele garantie voor zorgeloos
huren!

^̂  Automobielbedrijf _ _

Groeneveld
De Stoven l, 7206 AX ZUTPHEN. Tel.:05750 - 20344.

DE NIEUWE FORD ESCORT
nu ook in Vorden

Maak nu een afspraak om hem zelf te proberen

Autobedrijf GROOT JEBBINK
RONDWEG 2 - VORDEN - TELEFOON 05752-1794

Kies het zekere voor het onzekere... Kies Mercedes-Benz Is uw elektrische installatie
wel goed geaard?

Probeer het niet zelf te repareren,
maar laat het aan de vakman over.

Dekker Elektro b.v. - Vorden
Tel. 05752 2122

Bezoek de grote
pluimvee/
konijnententoonstelling
in zaal "de Herberg" te Vorden op:

vrijdag 31 oktober van 20.00-22.00 uur
zaterdag 1 november van 10.00-22.00 uur
zondag 2 november van 13.00-17.00 uur

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

Wim Polman
Vorden, tel. 05752-1314

Steeds meer
landbouwers vragen
naar Sachs-Dolmar

Kettingzagen!

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

.heden zowel nieuw als onderhoud:

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

Op maandag 27 oktober 1980 a.s. houdt de

Speeltuinvereniging Vorden
haar jaarlijkse ledenvergadering.

Aanvang 's avonds om 20.00 uur in 't
Dorpscentrum in zaal 27.

Agenda
D Opening
d Jaarverslag secretaris en penning-

meester
D Bestuursverkiezing
D Rondvraag.

Bedrijfszeker, optimale
trillings-en geluiddemping
en... uiterst veilig! „Op maat gesneden" voor de
agrarische sector: zijn de Sachs-Dolmar 112 en 117.

Wij adviseren u graag over uw
Sachs-Dolmar kettingzaag

ZUTPHENSEWEG15
VORDEN -TELEFOON 1261



Graetz, Saba, Mitsubishi
Kleurentelevisie, Hi-f i. Video

FA. BREDEVELD
EIGEN TECHNISCHE DIENST
Weg naar Laren 56, Zutphen, telefoon 05750-13813

AUTOBEZITTERS!

Even tijd voor de gratis ver-
lichtingscontrole vindt u be-
slist wel in de week van 27
t/m 31 oktober a.s.!!

PEDICURE

Mevr. G. Wentink, Hanekamp
4, telefoon 2492, Vorden

Vrijdag 24 oktober a.s., aan-
vang 20.00 uur: Nationaal
Roemeens Dansensemble
"Argesul" in het Dorpscen-
trum van Vorden.
Toegang: f 10,- p.p.; pashou-
ders f 8,- p.p.

Te koop: jongensfiets i.z.g.
staat, 6-8 jaar.
H.J. Hartman, Eikenlaan 5,
7251 LT Vorden

AUTOBEZITTERS!

Even tijd voor de gratis ver-
lichtingscontrole vindt u be-
slist wel in de week van 27
t/m 31 oktober a.s.M

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwankl

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is tt huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

George van 'Renesse, zeer
bekend pianist van o.a. de ra-
dio, geeft koffieconcert in
het Dorpscentrum te Vorden
op zondag 26 oktober a.s.
Aanvang: 12.00 uur; toegang:
f 5,- p.p., pashouders f 4,-;
kinderen t/m 12 jaar f 3,50.
Kop koffie of frisdrank inbe-
grepen

Eigen merk sigaren
door vakmensen gemaakt

"De Olde Meulle"
goed en niet duur
v.a. 50 st. voor. .14,-

SIGARENMAGAZIJN
"De Olde Meulle"
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden, telefoon 1301

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Bezoek de grote pluimvee/
konijnententoonstelling in
zaal "de Herberg" te Vorden
op: vr. 31 oktober van 20.00-
22.00 uur; za. 1 november van
10.00-22,00 uur; zo. 2 novem-
ber van 13.00-17.00 uur.

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van

shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wieiig

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

JOWE
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

#! *t 9
CHINEES-INDISCH RESTAURANT

TAO-SING
Dorpsstraat 28 - Vorden
TELEFOON 05752-1905

iedereen is van harte welkom!
Gezellige sfeer • Ook telefonisch bestellen
Dagelijks geopend van 11.00 tot 22.30 uur.

Kom naar de mobiele
PORTAS-ShOW!

PORTkS"

Deuren nooit meer verven!
Dat moet u gezien hebben: uit oude on-
ooglijke deuren maakt PORTAS prach-
tige, moderne deuren. Binnen één
dag. Houtmotief naar keuze -
passend bij uw binnenhuisinrich- |
ting. Kom naar de mobiele
PORTAS-showin uw buurt-een
bezoek loont de moeite.

VRIJDAG 24 OKTOBER A.S.

parkeerterrein Hotel "Bakker" te Vorden
VAN 10.00 TOT 19.00 UUR

FT3-NL

PORTkS'

'Je proeft,dat
t handwerk is1

WEEKEND REKLAME

DESSERT LAUSANNE

diverse smaken

Banketbakkerij J. WIEKART
Telefoon 1750

Bezoek de grote pluimvee/konijnententoon-

stelling in zaal „De Herberg" te Vorden op:

vrijdag 31 oktober van 20.00 - 22.00 uur

zaterdag 1 november van 10.00 - 22.00 uur

zondag 2 november van 13.00 - 17.00 uur

NEDERLANDSE

HOVENIERS EN

GROENVOORZIENERS

HOVENIERS MET

ERKENNING MM!

Volop

bloembollen
violen
vaste planten
heide
heesters
coniferen etc.

Een waarborg
voor al uw artikelen,
koopt bij de vakman.
Lid N. H. G.

Zutphenseweg 64

Telefoon 05752- J 504 b.g.g. 2054

Vorden

TE KOOP
B.M.W. 320 Gcylinder, met gas 1979

TAUNUS2300S 1978
FIËSTA1100L 1977
FIËSTA1100 1977
ESCORT 1300 L 1976

Autobedrijf GROOT JEBBINK
Rond weg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1794

Ontbijtkoek
met echte honing

HEERLIJK UIT EIGEN BAKKERIJ

VOORDEEL VOORDEEL VOORDEEL VOORDEEL

U.S. TOP
spijker- en corduroy
broeken
Nauwe pijp
in de allerzwaarste kwaliteit

Kosten normaal 79,00
als extra weekaanbieding
alle maten voorradig
zolang de voorraad
strekt

49,90
's maandags gesloten

's woensdags de gehele

dag geopend
jf*

133QdOOA 133QdOOA 133QdOOA

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Telefoon 1384

Poot nu bloembollen
voor gezelligheid in tuin en kamer

WEEKENDREKLAME

Grote Amaryllisbol nu 5,75
voor decemberbloei

Volop droogbloemen en
droogstukjes

Bloemenspeciaalzaak

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

Fam. Horsting wint hoofdprijs
in rijmaktie fa. Barendsen

Maandagavond ontving de familie Horsting
de hoofdprijs in de vorm van een door henzelf
te kiezen reis ter waarde van f 995,-.
Omdat ook de beide kinderen aktief hadden
meegewerkt aan de inzending, ontvingen ze elk
een waardebon van f 25,-.

2e prijs: STOOMSTRIJKIJZER TEFAL
G.H. van Oijen, Brinkerhof 90, Vorden

3e prijs: B. EN D. BOORMACHINE
A.J. Klaarenbeek, Het Jebbink 19, Vorden

4e prijs: ARISTO GLASSERVIES
R.M. de Jonge, Brinkerhof 89, Vorden

5e prijs: MIXER PHILIPS
M. Teunissen, Het Jebbink 10, Vorden

6e prijs: ELEKTRISCH MES
D. Gotink, Ruurloseweg 124, Vorden

7e prijs: SET STEEKBEITELS
Mej. G. Nieuwland, Nieuwstad 22, Vorden

8e prijs: FONDUESTEL
G.J. Wassink, Wiersseweg 53, Vorden

9e prijs: SET RINGSLEUTELS
F. Tjallinks, Aldenhof 2322, Nijmegen

10e prijs: BISON KADODOOS
Mevr. Gr. Jebbink, Pastorieweg 11, Vorden

barèndsen
LANDBOUWERS
Even uw aandacht voor het volgende.

Het is nu tijd om kweekpercelen waar volgend jaar
mais komt, te bestrijden met T.C.A. Rizovin.

Controleer tevens uw weilanden op het voorkomen
van emelten, want in het voorjaar is de schade al aan-
gericht. Bij 100 emelten per m2 is een bestrijding aan
te bevelen. •

Beleefd aanbevolen,

Loonbedrijf HAARING
Hengelo Gld. - Telefoon 05753-7361

In ons bedrijf is een vakature voor een

RECEPTIONISTE/TELEFONISTE
Tot de werkzaamheden zullen o.a. behoren:
— ontvangen en verwijzen van klanten en relaties

van Gems Metaalwerken en EMSBROEK
installatietechniek

— bedienen van de telefooncentrale (8 lijnen)
— typen van korrespondentie

Er wordt gewerkt in een moderne, recent verbouw-
de werkomgeving.

Wij denken hierbij aan iemand met Mavo en/of
MEAO-opleiding en een typ«d«pk>ma.

Het bedrijf kent gunstige primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

adres: Zutphenseweg 3
Vorden. Gld.
Tel.:05752-1546
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