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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

„Melkman" Otto Eggink
volgende week
met pensioen
„Ik kan je vertellen dat ik nog wel eens wat hoor. Stan soms buurvrouwen
dingen tegen elkaar te vertellen waarbij ik dan denk gunst mensen hou toch
je mond, wat heb ik er allemaal mee te maken!"
Dit zegt melkman Otto Eggink die volgende week de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt. Bijna 45 jaren heeft hij er dan in dienst van de zuivelfabriek
te Vorden opzitten. Als blijk van waardering wordt hem dan op 3 november
in zaal Smit door de direktie een receptie aangeboden.

Ongetwijfeld zullen dan vele Vor-
dense huisvrouwen aanwezig zijn
want in de loop der jaren heeft Otto
Eggink bij de meesten wel zuivelpro-
dukten bezorgd.
Na enkele jaren bij de fam. Voskamp
op de „Voskuil" te hebben gewerkt
trad Eggink in 1933 op 21-jarige
leeftijd bij de zuivelfabriek in dienst.
In die dagen was het woord "melk-
venter" echt nog op zijn plaats.
Behalve melk werd boter en kaas
aan de man gebracht. „Tegenwoor-
dig ligt het allemaal een beetje
anders en wordt er veel meer ver-
kocht dan alleen maar zuivelproduk-
ten. De huisvrouw is tegenwoordig
over het algemeen wel prijsbewust,
want de meesten zijn goed op de
hoogte met de prijzen van bijvoor-
beeld kaas".
Otto Eggink die elke morgen tegen
zessen al op de fabriek aanwezig is
heeft zijn werk altijd met veel plezier
gedaan. Ook in de oorlog toen met
paard en wagen gevent werd. Angst
dat hem iets zou overkomen kende
Eggink niet. „Bang voor een paar
kogels? Kom nou!"
Verder wilde hij evenwel niets kwijt
over de werkzaamheden tijdens de
bezettingsjaren. „Ik kan alleen zeg-
gen dat alles gewoon is door ge-
gaan", zegt hij veelbetekenend.
Het vervult hem wel een beetje met
weemoed dat het volgende week
definitief voorbij is. „Weet je we
hebben altijd de grootste lol onder
elkaar (tussen twee haakjes met
"we" worden bedoeld Otto Eggink en
do huisvrouwen). Ik weet veel gehei-

men maar ik hou me net zo sfïl als
een dominee" zegt hij. Hoe hij vanaf
volgende week zijn vrije tijd moet
gaan doorbrengen is hem nog niet
geheel duidelijk. Wel zullen vele
kruiswoordpuzzels worden opgelost,
want dat is één hobby van hem.
Verder zal met mooi weer het stalen
ros worden beklommen, want fietsen
is ook een hobby van de Egginks.
„Voor de rest zal de tijd het wel
leren", zegt Otto Eggink.

Sluiting gemeen-
tehuis.
In verband met de verhuizing naar
kasteel Vorden zal het gemeenthuis
op maandag 7 november en dinsdag
8 november a.s. voor publiek geslo-
ten zijn. Ook telefonisch zal het ge-
meentehuis dan niet bereikbaar zijn.
Op de genoemde dagen kan aangifte
van geboorte en van overlijden ge-
daan worden 's morgens tussen half
negen en negen uur in de raadzaal
van het gemeentehuis aan de Raall-
huisstraat.

Opgave kadavers kan die dagen
alleen geschieden rechtstreeks aan
het Slachthuis in Zutphen. Op maan-
dagmorgen 7 november a.s. kan dit
geschieden tussen 8.30 en 9.30 uur.
Verder op maandagmiddag 7 novem-
ber a.s. en dinsdagmiddag 8 nov. a.s.
tussen 13.30 en 14.30 uur. Telefoon
Slachthuis: 05750-13941.

Grafiek, daar kun
je je druk voor
maken!
Onder deze titel vindt vanaf 7 no-
vember in de openbare bibliotheek-
galerie een tentoonstelling plaats
over een aantal druktechnieken: ets,
houtsnede, litho en zeefdruk. Te
midden van de enorme hoeveelheid
drukwerk die in het dagelijks leven
tot en over ons komt (van kranten,
folders, behang tot en met bloemetjes
bedrukt w.c.-papier toe) nemen deze
grafische technieken maar een klei-
ne, maar wel heel eigen plaats in.
Waarom - nu we veel snellere en
goedkopere methoden hebben van
drukken en vermenigvuldigen - ma-
ken mensen toch (nog) gebruik van
deze gedeeltelijke oude technieken?
Waarom beleven we er zoveel ple-
zier aan zich uit te drukken op een
plaatje zink, een "gegreinde" steen
of met een stempeltje? Waarom
kijken mensen nog graag naar iets
wat op deze manier tot stand kwam?

Misschien geeft deze tentoonstelling
antwoord op zulke vragen door iets
te vertellen over de manier waarop
zo'n ets, zo'n zeefdruk gemaakt
werd. En mogelijk ook én hopelijk
wordt de bezoeker hierdoor uitgelokt
tot zelf spelend materiaal verkennen,
tot zelf proberen, tot ontdekkingen
doen op dit gebied van hoogdruk,
diepdruk en vlakdruk.

Toneelavonden
Jong Gelre
Op vrü^ag 4 en zaterdag 5 november
wordl^por de leden van Jong Gelre
weer een grandioos toneelstuk voor
het voetlicht gebracht.
De klucht „Zwarte kunst op de
dageraad" in drie bedrijven door J.
Vrieling zal in het dialekt worden
gespiMwi. De regie is zoals gewoon-
lijk w^w in handen van Evert Klum-
per. De opvoering vindt plaats in
zaal Schoenaker te Kranenburg en
daar de lengte van het toneelstuk zal
er vroeg worden begonnen.
Het stuk handelt zich over een
donkerblonde waarzegster die aan 2

"droge" boerenzoons vertelt dat ze
binnenkort zullen kennismaken met
een beeldschone jongevrouw. De
jongens denken dat ze zichzelf be-
doelt heeft en daarom willen ze haar
allebei vragen, maar ze weten nog
niet hoe.
De eerste avond zal worden verzorgd
door de G.M.v.L. en Plattelands-
vrouwen. De tweede avond wordt in
z'n geheel verzorgd door Jong Gelre
waarna het toneelstuk het Astra
combo voor een gezellig feestje gaat
zorgen.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

Pullover
V-hals en r.hals

diverse kleuren

DEZE WEEK

RUURLO

VRIJDAGS KOOPAVOND

Padvinders hiel-
den houthakkers-
kamp
Op 17,18 ewn 19 oktober was het om
en nabij kasteel Den Bramel een
drukte van belang. V^tde vierde
maal hadden enkele "iHlennerslei-
ders uit Distrikt De Graafschap op
uitnodiging van de heer Thate, eige-
naar van kasteel Den Bramel, aldaar
een houthakkerskamp georganiseerd
Uit verschillende plaateen van het
distrikt en uit Apeldoc^wvaren dit
jaar 17 verkenners rnrar Vorden
gekomen, om het een en ander op te
steken van het bosbedrijf.

Na de opening, maandagmorgenwerd
de jongens iets verteld over de ge-
schiedenis van Den Bramel, waarna

Gemeenten ieuws
Telefoon gemeentehuis 06752-2823 - Telefoon gemeentewerken 05752-2823. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrfl-
dagmorgen van 8—12.80 uur en vrijdagmiddag van 18.80—17.00 uur _ Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrQdag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder O. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur . Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmidddag van 16—17 uur.

Deze week zal alle aandacht worden
besteed aan de volgende onderwer-
pen: 1. Sluiting gemeenthuis. 2. Cul-
tureel Jongeren Paspoort (CJP).

Ad. 1. Sluiting gemeenthuis.

Eveneens op de voorpagina van dit
blad treft u een advertentie aan
waarin u nader wordt geïnformeerd
over de gang van zaken rond de ver-
huizing van de gemeente naar ka-
steel Vorden. Mede in verband met
de verhuizing zal op woensdag 9
november a.s. geen rubriek "Ge-
meentenieuws" gepubliceerd wor-
den in dit blad.

Ad. 2. Cultureel Jongeren Paspoort.

Iedereen tot en met 25 jaar kan in
Nederland een Cultureel Jongeren
Paspoort kopen, tenminste als men
geïntereseerd is in het theater, con-
cert, cabaret, museum enz. Het
paspoort is geldig in heel Nederland
en België gedurende het seizoen van
het volgende jaar. De prijs van het
pasDoort bedraagt f5.-. Men kan
ermee terecht in alle Rijks- en in
bijna alle andere musea. Het CJP
geeft korting op tijdschriften en op
vele boeken. Met een CJP kan men
rekenen op een korting van 50% op
de entreeprijzen van alle schouw-
burgen en concertzalen. Men ont-
vangt regelmatig een gratis informa-
tieblad via de post thuis, waarin een
maandagenda is opgenomen en
waarin men ruime informatie aan-
treft op het terrein van cultuur. Men
kan een Cultureel Jongeren paspoort
verkrijgen door contact op te nemen
met één van de hieronder vermelde
adressen:

Deventer en omstreken.

inl. CJP buro Deventer, Aloys Alma,
Deventer Schouwburg, Postbus 555,
Deventer, tel. 05700-16641.

Het CJP biedt in Deventer o.a.:
-Gratis toegang in het museum "De

Waag", het museum "De Drie
Haringen" en het "Speelgoedmu-
seum" (Informatie hierover via tel.
05700-14556).

-Korting op vele aktiviteiten van het
Sociaal-Cultureel Centrum "Brink
30", zoals kursussen weven, batik-
ken, versieringen maken e.d. en

verder op de entree-prijzen van het
Jazzcafé, Pope af é en het Litaire-café

(informatie hierover tel. 05700-
11637).

-Korting op de entree-prijs van de
Deventer Schouburg (gem 60%)

(informatie hierover 05700-16641)
-Maandelijks informatie-blad.
-Korting op entree-prijs van filmvoor-
stellingen van filmart 1974.

Kaartverkoop Deventer Schouw-
burg:

Vanaf 2 dagen voor de voorstelling
op werkdagen 10.00-14.00. uur; (tel.
telkens vanf 11.00 uur onder nr.
05700-11500 en vanaf één uur voor
de voorstelling, zaterdag, zon en
feestdagen kassa gesloten, mits er
die dagen een voorstelling is. De
CJP-Houder kan ook een abonnement
nemen op het maandblad "Gong"
waardoor hij/zij op het moment dat
"De Gong" verschijnt al kan voorre-
serveren. (abonnementskosten "De
Gong" ƒ 11,- per seizoen, inlich-
tingen: kassa Deventer Schouwburg)

Doetinchem en omstreken.

Inlichtingen: CJP -bureau Doetin-
chem, afdeling Culturele Zaken, Za-
Stadhuis Doetinchem, tel. 08340-
31111.

Wat biedt het cjp?

-Op bija alle voorstellingen in de
Doetinchemse Schouwburg Amphi-

on worden aan CJP-houders enorme
reduktie verleend.

-Dit is ook van toepassing op de
meeste' uitvoeringen, welke in de
Doetinchemse Muziekschool plaats
hebben.

-Voorts is de toegang tot alle rijks-
musea gratis en worden op de toe-
gangsprijzen voor de overige musea
grote korting verleend.

-Op een groot aantal tijschriften
kunnen CJP-houders zich tegen gere-
duceerd tarief abonneren.

-Toezending van een informatie-blad
(verschijnt 10 X per jaar).

Kaartverkoop schouwburg Ampion.

Kaartverkoop geschiedt op de dag
vóór en de dag van de voorstelling. Is
die voorstelling op maandag, dan
geldt als eerste verkoopdag de zater-
dag. De openingstijden zijn: maan-
dag t/m vrijdag van 11.00 tot 1400
uur; zaterdag en zondag van 1200 tot
1400 uur^ Op de dagen dat de kassa
voor een voorstelling is geopend kan
ook telefonisch worden besproken,
maandag t/m vrijdag van 1200 tot
1400 uur; zaterdag en zondag van
1300 tot 1400 uur. Voor uitgebreide
informatie omtrent voorstellingen in
de schouwburg, raadpleeg het sei-
zoenoverzicht 1977/1978 van de
schouwburg (gratis te verkrijgen via
tel. 08340-23041).

Lochem: nieuw buro.

Met ingang van dit seizoen kunnen
jongeren uit Lochem en omgeving het
CJP direkt in ontvangst nemen bij het
VVV-kantoor in de hal van de Lo-
chemse Schouwburg. Geopend van
maandag t/m vrijdag van 9-12 en van
13-17 uur.
Adres: Lochemse Schouwburg, Oos-
terwal 15, Lochem.
Schriftelijk bestellen kan natuurlijk
ook. De reduktie is de moeite waard.

Ook als men een abonnement op de
schouwburg wil hebben krijgt men
met een CJP reduktie. Voor CJP-
houders gelden dezelfde rechten als
voor ieder ander bij de kaartverkoop
De verkoop van losse kaarten vangt
aan steeds tien dagen voor de
betrokken voorstelling. Op zondagen
is de kassa echter gesloten.
Openingstijden van de kassa: maan-
dag t/m vrijdag van 13 tot 15 uur.
Telefonsch reserveren vanaf 14 uur.
Tevens is er kaartverkoop vanaf één
uur voor de voorstelling. Program-
ma-overzichten van het theather-
repetoire en van de bioscoopvoorsel-
lingen zijn dagelijks gratis af te halen
bij de schouwburgkassa.

Zutphense jeugdraad.

Inlichtingen: CJP buro Zutphen, Zut-
phense jeugdraad, Gemeentehuis,
Zutphen, tel 05750-105750/10733,
toestel 216.

Adressen voor verkrijgen CJP:

1. Secretariaat van de Zutphense
Jeugdraad, Gemeentehuis, Zutphen.
2. De Hanzehof, Coehoornsingel l,
Zutphen. 3. Gemeentehuis in Brum-
men. Wanneer men een pasfoto en
ƒ5,- meeneemt, dan wordt het pas-
poort meteen klaargemaakt en kan
men het meenemen.

Voordelen CJP in Zutphen e.o.:

1. Reduktie op bijna alle voorstel-
lingen in de Hanzehof. Reduktie
30-50% op de toegangsprijs. Kaarten
voor een voorstelling zijn in de regel
vanaf 14 dagen voor de voorstelling
verkrijgbaar. 2. Gratis toegang tot
het Stedelijk Museum en museum
"De Wildeman". 3. Belangrijke re-
duktie op het lidmaatschap van de
Openbare Bibliotheek. Het lidmaat-
schap voor iedere jongere tot en met
17 jaar is gratis.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

een rondleiding werd gemaakt over
het terrein waar, zoals bekend, vele
unieke exemplaren aan bomenstaan.
Alvorens met bijl en zaag aan het
werk gegaan werd, kregen de veileg-
heidsmaatregelen, E.H.B.O. en het
onderhoud van het materiaal de
nodige aan-dacht. De maandagmid-
dag was gereserveerd voor het goed
leren omgaan met geredschap, zoals
de beugelzaag, de grote en de kleine
bijl. Bij het werken in het bos hoort
naturlijk ook het planten van bomen.
Dit onderdeel werd gedurende de
tweede helft van de middag in prijk-
tijk gebracht door het inplanten van
een veertig tal tamme kastanjes. De
avond van deze eerst dag werd
gevuld door een praatje over de
groei van de boom, de kennels van
boomsoorten en het gebruik van de
verschillende houtsoorten. Een en
ander werd aangevuld door een
lezing aan de hand van dia's door de
heer Koldenhof uit Hengelo GLD.,
ambtenaar bij het Staats Bosbeheer.

De dinsdag werd op de maaltijden na
geheel in het bos doorgebracht. Een
perceel Douglasspar werd uitge-
dund. Het uitgebrachte hout werd
geschild en verder voor de verkoop
geschikt gemaakt. Uit een perceel
Fijnspar werden de dode bomen
verwijderd, van zijtakken ontdaan,
en in stukken verdeeld en opgetast.
Bij elkaar een opbrengst van ± 6 m3.
Het avondprogramma bestond o.a.
uit een uiteenzetting over het vellen
van een grote boom. Daarna werd de
film "Het woud der schemering"
vertoond, waarin met liet zien hoe
"Woudreuzen" in de oerwouden van
Afrika werden gekapt en vervoerd.

Woensdagmorgen werden enkele
flinke loofbomen gekapt en voor
verder gebruik klaargemaakt. Een
spectaculair onderdeel waarbij de
heren Te Winkel en Boerhout een
demonstratie gaven met de motor-
zaag en waaraan vakkundige mede-
werking werd verleend door de heer
Menkhorst van kasteel Den Bramel.
Na de maaltijden volgde voor de
jongens een test voor wat betreft de
in het kamp gehandelde theorie. Aan
het eind van het kamp werd voor hun
prestaties aan de jongens het insigne
"Houthakker" uitgereikt, terwijl de
heer Thate als dank de traditioneel
geworden boom mocht ontvangen.

Mi CASSETTES

KOERSELMAN

Bibliotheek
Vorden
In de openbare bibliotheek is don-
derdag 20 oktober j.l. een poppen-
kastvoorstelling gegeven door het
poppentheater "Ut olde poppenspel"
uit Eibergen.
Ruim 160 kinderen in de leeftijd van
4 tot en met 8 jaar hebben hiervan
kunnen genieten.

Prijswinnaars
Kinderboekenweek
De prijswinnaars van de puzzels ter
gelegenheid van de kinderboeken-
week zijn: kleurenplaat en rijmpje
voor de leeftijd van 6 t/m 8 jaar: 1.
Heidi Horsting. 2. Eline Timmer. 3.
Ansje Jansen.
Puzzel „Er was eens een draak" voor
de leeftijd van 8 t/m 12 jaar: 1.
Henrike Dekker. 2. Erica Eykelkamp.
De prijzen kunnen worden afgehaald
aan de openbare bibliotheek.

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. C. Krajenbrink dienst
van Schrift en Tafel
2 nov. (Dankdag) 19.30 uur ds. J.
Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
geen dienst

GEREF. KERK VORDEN
10 uur ds. H. C. Overeem, Lichten-
voorde, kindernevendienst; 19 uur ds.
H. C. Overeem, Lichtenvoorde

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrfl-
dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogeiyk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. van Dflke, Hengelo, tel. 05753-1370
en E. J. de Vries Reilingh, Neede, tel.
05450-1268 (van 11.30—12 uur)

WEEKEND-, AVOND BN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Breukink

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het
wykgebouw Burg. Galléestraat, tel.
1487. Spreekuur wijkzusters en uit-
lenen verpleegkundige artikelen van
13—13.30 uur in het wflkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van
8—18 uur; zaterdag tot 16 uur. Op
zon- en feestdagen 's avonds en in de
nacht kan men aan de apotheekdeur
bellen uitsluitend voor spoedrecepten

TAPELTJE-DEK-JE
Oktober: mevr. Wolters, tel. 1262
november: mevr. Gille, telefoon 2151
(8—9 uur)

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging maandag en vrijdag van 9
—9.30 uur in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk, Vorden, tel. 2129
Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
9—17 uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17—
18 uur in het Groene Kruisgebouw

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk Vorden, tel. 2129;
op dinsdagavond 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



INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten Iflsten, in alle breed,
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor miysten van schilde-
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderijen
Snelle levering.
Vanaf heden zfln wfl de
gehele week geopend.

Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

Fruitbedrijf Medler
Goud Reinet
Cox Orange
Golden Delicious
Lombarth
Karnijn
Hand- en stoofperen
Doyënne du Gomice

Verkoop zaterdag van
9—12 uur

Iedere zaterdagmorgen te
koop: APPELEN EN
AARDAPPELEN.
B. J. Weanink, Regelink-
straat 13, Hengelo G.

NET JONG 3TEL
vraagt:
WOONRUIMTE
b.v. in de vorm van
kamers. In de omge-
ving van Vorden-
Ruurlo

Leemreize, Kard. de Jong-
straat 24, Lichtenvoorde
tel. 05443-2095 na 18 uur

Graubünden,
DeCanarisc
in
Langlauf

Seefëld,
of zon en str
Varen..* ^
vakantie viëi ,

kennen^
, Wandelen

Parijs,
xmnenaan

, Skiën in

,Vliegen,
aar, Want
manier!

ZOEK DE ZON OP IN ALGARVE

VANAF 3 NOVEMBER
5 dagen met ARKE reizen
per persoon 340,-

OF WAT DACHT U VAN EEN BUSREIS

WEEKEND PARIJS
met logies/ontbijt
per persoon voor 129,-

EEN HEERLIJKE VAKANTIE KUNT U

BELEVEN IN SANKT JOHANN

10 dagen dolle pret in de sneeuw
terwijl u logeert in Hotel Tirolerhof
voor

Rabobank

453,-

geld en goede raad

'n Warm welkom voor de
wint er mantelmode 1977 / '78

Loden mantels t/m 50 v.a. 135,-
Tweed mantels t/m 52 v.a. 195,-
Klas. mantels t/m 52 v.a. 285,-

Vrijdags
koopavond

Jeugdige mantels v.a.
Grote kollektie
COATS, BONT EN SUEDE

145,-

RUURLO

ONZE SIMCA1100 EXCELLENCE
ZIET ER DUURDER UIT DAN HIJ IS.

De eenvoudigste, dus
de voordeligste Simca 1100 is
de LE. 1118 cc, voorwielaan-
drijving, extra achterdeur.

Op en top een Simca
1100 dus. Alleen, wij
vonden dat ie er wat rijker

CHRXSLER uit kon zien.
Daar hebben we nu met

o.m. strips, wieldoppen,
sierlijsten en een sigareaan-
steker wat aan gedaan.

Resultaat: de Simca 1100
Excellence'77. Die er duurder
uitziet dan hij is.

SIMCA 1100
EXCELLENCE VA. F1L495,-
(Incl. BTW, af importeur. Wijziging voorbehouden.)

Een vol jaar garantie, ongeacht het aantal gereden kilometers.

Stap eens naar:

Autobedrijf-Rijwielhandel

A. G. Tragter
Zutphenseweg 85, Tel. 05752-1256
Vorden

c-i

Verbouwings-
opruïming
Voor een grondige vernieuwing van ons interieur zal er
ruimte gemaakt moeten worden.
Daarom ruimen we nu een groot gedeelte van onze voor-
raad op tegen belangrijk lagere prijzen o.a.:

HELIOFORM LAARZEN
normaal 150,- nu

JACOBS LAARZEN
normaal 140,- nu

LEREN DAMESLAARS
met blokhak van 95,- nu

SKAI DAMESLAARS
met blokhak van 60,- nu

PICA MOCASSINS
van 80,- nu voor

HEREN WESTERNLAARZEN
van 100,- nu

DAMESPUMP
nu al vanaf

HERENSCHOENEN
zijn er al vanaf

DIVERSE PANTOFFELS
nu vanaf

OP PIEDRO EN RENATA KINDERSCHOENEN 14 dagen lang

10% KORTING
We beginnen dinsdag 1 november tot en met zaterdag 13 november

Maandag 31 oktober de
gehele dag GESLOTEN

WULLINK
•• VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 05752-1342



Uit onze slijterij

FLORIJN VIEUX
liter van 13,70 nu 1250

DRIE STERREN GENEVER
EELAART liter

BOLS BESSENGENEVER
liter van 12,45 nu

1190
1095

VAT 69 WHISKY
van 16,95 nu .... 1495

PISANG AMBON BANANENLIKEUR 4AKA
van 11,95 nu IUÜU

Uit onze broodboetiek

BOERENKRENTEBROOD
met spijs van 335 voor

ALLE SOORTEN WIT BROOD
800 gram

TIP TOP TIENERS
zak van 10 stuks

SNEEUWSTER
van 495 voor .

Uitslag van onze vleeswarenshow-wedstrijd:

1e prijs H. Vlogman, Strodijk

2e prijs A. J. Vruggink, Deldensebroekweg 3

3e prijs H. ten Pas, Hoetinkhof 13

4e prijs Helmink, Schuttestraat 15

5e prijs G. Brummelman, Alderkampweg 3

Deze winnaars van harte proficiat. Zij kunnen vanaf heden
hun gewonnen prijs afhalen.

Extra zeeppoederreklame
KOFFER RADION
4 kilo nu slechts .

WITTE REUS ZEEPPOEDER
koffer nu

DRAAGKARTON BONTKRACHT
van 895 nu

Bloemen en planten
PRACHT CYCLAAM
nu voor

FRESIA'S
per bosje

498
725

349
248

A&O 2000
WWI L-l lITirtl 1I\ l

Al bers-Vordert

Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboor-
te van ons dochtertje en
mijn zusje

Johanna Willemien

We noemen haar
JOLIEN

Harry Stokkink
Gerda Stokkink-

Jansen
Erna

Warnsveld, 22 oktober 1977
Lochemseweg 32a

Onze hartelijke dank aan
familie, vrienden, kennissen
en muziekvereniging Cres-
cendo voor de vele felicita-
ties, bloemen en kadoos die
ons 40-jarig huweiyk tot
een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

H. J. M. Memelink
J. G. Memelink-

Burkink
Hengelo (G.), oktober 1977
Kerkekamp 16

(Inplaats van kaarten)

Onze hartelijke dank, ook
mede namens onze kinde-
ren, voor de gelukwensen,
bloemen en kadoos die wij
bij ons gouden huwelijks-
feest mochten ontvangen.
Het is voor ons een onver-
getelijke dag geweest.

R. G. J. Kuypers
J. H. Kuypers-Jansen

Vorden, oktober 1977
Dorpsstraat 12

Vanaf dinsdag
l november

verbouwings-
opruiming

bij
WULLINK

RESTANTEN

pulli's
ook kindermaten

deze week 5,-
tMMERS

tphenseweg, Vorden

Te koop: g.o.h. Puch Maxi.
D. Gotink, Ruurloseweg 124
Vorden, tel. 6705

^LRKTAANBIEDING

Smyrna
kussenpakket
van 34,75 voor 29,95
volop keuze

HAND WERKHUIS

DEKKER
Tot ziens op de markt

Te koop: eiken houten re-
genton, prijs ƒ 50,—.
Dr. W. C. H. Staringstraat
l, telefoon 2454

Te koop: in z.g.st.z. Volks-
wagen 1300
G. J. Arfman, De Steege 25
Vorden

Vanaf dinsdag
l november

verbouwings-
opruiming

bij

WULLINK

Damesblouses
vanaf 17,50 bij

LAMMERS
Zutphenseweg, Vorden

Meisje 18 jaar zoekt kamer
met kook- en wasgelegen-
heid in Vorden.
Brieven onder ̂ r. 34-2
buro Contact

Te koop wegens aanschaf
C.V.: l g.o.h. gashaard
(merk DRU); l gevelkachel
(klein); l badkamerkachel
(elektrisch).
Te bevr.: Graaf van Lim-
burg Stirumstraat 5, tele-
foon 1701

MARKT AANBIEDING

Kussenpakket
van 19,50 voor 15,75
keuze uit 20 dessins

HAND WERKHUIS

DEKKER
Tot ziens op de markt

Vanaf dinsdag
l november

verbouwings-
opruiming

bfl

WULLINK

(Inplaats van kaarten)

Op 29 oktober a.s. hopen wij met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

H. SMALLEGOOR
en
G. J. SMALLEGOOR-KLEIN BLETJMINK

Wij hopen dit te vieren op vrQdag 4 no-
vember a.s.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vorden, oktober 1977
Almenseweg 62

Op maandag 31 oktober a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 25-jarig huwelijks-
feest te vieren.

B. WULLINK
H. J. WULLINK-BRUGGEMAN

Receptie van 19.30 tot 21.30 uur in zaal Smit,
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vorden, oktober 1977
Almenseweg 6

(Inplaats van kaarten)

Met dank aan God geven wij u kennis van het
50-jarig huwelijk van onze ouders en grootouders

M. C. W. SMIT
en
T. SMIT-CCmTT

op D.V. 8 november 1977.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

Vorden, oktober 1977
Margrietlaan 39

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 3—5
uur in hotel Bakker, Dorpsstraat te Vorden.

(Inplaats van kaarten)

H. LINDENSCHOT

J. C. LINDENSCHOTafiOUWMEESTER

hopen op maar 31 oktober a.s. met
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
hun 55-jarig huwelijk te herdenken.

Receptie ter gelegenheid hiervan op dins-
dag l novembeflbin 19.30 tot 21.00 uur in
zaal Smit, DorpsWraat 10 te Vorden,

Vorden, oktober 1977
,,'t Rikkenberg", Schuttestraat 13

Heden overleed onze zorgzame vader, groot- en
overgrootvader

GERRIT BULTMAN
weduwnaar van Berendina Eggink

in de gezegende ouderdom van 86 jaar.

Uit aller naam:
Fam. Bultman

Vorden, 23 oktober 1977
„De Wehme"

De rouwdienst zal worden gehouden op donder-
dag 27 oktober om 13.00 uur in het Jeugdcentrum
waarna de teraardebestelling om 14.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden zal plaats-
vinden.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
„De Wehme". Bezoek woensdag 26 oktober van
16.30 tot 17.30 uur.
Na de begrafenis wordt u uitgenodigd in het
Jeugdcentrum, Insulindelaan 4.

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd zal de heer

HARMEN OTTO EGGINK
zijn werkzaamheden als melkbezorger per 29 ok-
tober beëindigen.

In verband hiermede wordt hem een afscheids-
receptie aangeboden op donderdag 3 november
a.s., 's middags van 3—5 uur in zaal Smit te
Vorden.

Bestuur en difektie
Vordense Coöp. Zuivelfabriek

Te koop of te huur gevraagd:

winkel/
woonhuis

Brieven onder nr. 34-1 buro Contact

Op zaterdag 5 november 1977 hopen wfl met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

A. J. ASSINK
en
G. J. ASSINK-WELGRAVEN

Wim en Riet
Geert
Netty

Vorden, oktober 1977
Hoetinkhof 24

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur In café-restau-
rant „Den Elter", Emmerikseweg l, Wichmond.

Gevoelens van dankbaarheid en verdriet vervul-
len ons bij het overlijden van mijn lieve echtgeno-
te en onze onvergetelijke moeder en oma

JOHANNA HENDRIKA ELSEBROEK
geboren 15 juli 1902

echtgenote van
Bernardus Gradus Lichtenberg

Blijmoedig was haar karakter, onvergankelijk
haar liefde.

Keyenborg
Maria Postel:

Schaflk (N.B.):

Vorden:

Koningsbos (L.):

Kranenburg:

B. G. Lichtenberg

W. H. J. BeiJer-Lichtenberg
W. J. C. Beijer
W. A. J. Lichtenberg
C. P. M. Lichtenberg-Hilderink
J. J. Th. Lichtenberg
Th. J. M. Lichtenberg-Kleve
B. G. J. Lichtenberg
J. Ch. Lichtenberg-

Scholte van Mast
Raalte: Th. J. B. Lichtenberg

H. Th. Lichtenberg-
Scholte van Mast

Pannerden:

Hengelo (Gld.):

Keyenborg:

Keyenborg:

Beuningen:

Eist (Gld.):

H. W. M. Lichtenberg
J. E. M. Lichtenberg-Goossens
W. B. J. Lichtenberg
I. J. H. Lichtenberg-Smeenk
H. W. J. Goossens-Lichtenberg
G. J. M. Goossens
J. H. B. Goossens-Lichtenberg
A. B. A. Goossens
A. B. G. Lichtenberg
C. J. Th. Lichtenberg-Sueters
A. G. C. Dolphfln-Lichtenberg
A. H. Dolphfln

en kleinkinderen

Keyenborg, 25 oktober 1977
Bejaardencentrum „Maria Postel"

Op vrijdag 28 oktober 1977 zal tot intentie van
moeder een Eucharistieviering worden gehouden
in de parochiekerk van St. Jan de Doper te Key-
enborg om 19.30 uur, waarna gelegenheid wordt
gegeven afscheid van moeder te nemen in de Aula
van het bejaardencentrum „Maria Postel" te Key-
enborg.

De plechtige uitvaartdienst is op zaterdag 29 ok-
tober 1977, voormiddags te 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua te Kra-
nenburg (gem. Vorden), waarna begrafenis op
de R.K. begraafplaats aldaar.
Aansluitend gelegenheid tot condoleren in zaal
Schoenaker.

Judokwai - Vorden
LESBOOSTER

Judo - maandag
16.00—18.00 uur vrfle training jeugd van 6 t/m

11 jaar
18.00—19.00 uur les voor jongens van 8 t/m

11 jaar
19.00—21.00 uur vrfle training vanaf 12 jaar

Judo - donderdag
16.00—17.00 uur pupillen 6 t/m 7 jaar
17.00—18.00 uur aspiranten 8 t/m 11 jaar
18.30—19.30 uur meisjes 8 t/m 11 jaar
19.30—20.30 uur junioren 12 t/m 16 jaar
20.30—21.30 uur senioren vanaf 17 jaar

Yoga woensdag
Les l 17.45—18.45 uur
Les 2 19.00—20.00 uur
Les 3 20.15—21.15 uur

Opgave nieuwe leden aan het
Sportinstituut
Molenweg 43 — Vorden — Telefoon 05752-1816

Melkbezorging
Het steeds onrendabeler worden van
de melkbezorging noodzaakt ons
hierin wijziging te brengen.

Met ingang van maandag 31 oktober
a.s. zal in het algemeen

om de andere dag
bezorgd worden.

Deze wijze van bezorging heeft een
voorlopig karakter, waarbij een ver-
dere inkrimping niet uitgesloten is.

Voor nadere bijzonderheden aangaande bezor-
gingsdagen raadplege u uw melkbezorger.

DIREKTIE VORDENSE
COOP. ZUIVELFABRIEK



Ouderwetse
KEULSE
INMAAKPOTTEN
(ook te gebruiken als
bloembakken)

HOLTSLAG
Spoorstraat 28, Ruurlo

HEERLIJK
KOZIJNENBROOD

't Winkeltje
Burg. Galléestraat 22
Vorden, tel. 1877

Voor pretty-markt
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is !
U doet de Zwemklub er een
plezier mee. Bel 2528 en 't
wordt elke Ie zaterdag van
de maand gehaald.

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Wapen- en S por t handel

Martens
iteedi dotltnfftndl

Zutphenseweg - Vorden
Vanaf dinsdag
l november

verbouwings-
opruiming

bfl
WULLINK

Voordelige coupons
in heerlijk warme
stoffen. Vele nieuwe
dessins bij

LAMMERS
Zutphenseweg. Vorden
Kleine partij tweede keus:

eiken kasten
eiken berg-
meubelen en
wandmeubelen
alles met massieve
deuren 150, 200, 240
en 300 cm breed
met lichte transport-
schade. Leverbaar uit
ons magazijn.
Voor fabrieksprijzen.

Uitsluitend zaterdags van
10—15 uur te bezichtigen
bij onze expediteur Jos Dus-
seldorp, Dieselstraat 18,
Ldchtenvoorde

verbouwings-
opruiming

bij

WULLINK
Te koop: Zundapp brom-
fiets met beenschermen.
S. Siebelink, Vordensebos-
weg 7

Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor een morgen per
week. Brieven onder nr. 34-
3 bura Contact

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

LET OP: NIEUW

kom ook even bij Cor op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen !

Stomerfl voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bJJ

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

Natriumarme
dleetprodukten

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1801

Onze
Japonnen

zijn zwierig . . .

Temperamentvolle
T hoogtepunten in

onze rijke kollektie...

En het hoeft echt niet
zo duur te zijn ...

al vanaf 79,95

Maar wel modisch
in de folklorest i j l . . .

Uisséi
VORDEN TEL (05752) 1381

[ de ve îjdige mode-specialisten

SERVICE-STATION

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30 - Vorden - Tel. 05752-1840

Vakkundige reparatie van alle bekende merken
auto's.

In bezit van moderne apparatuur.

Kontrolebeurten, olie vervenen en doorsmeren

Inbouwstation autogas-apparatuur van alle
merken.

Erkend BK, LPG inbouwstation - Bovag-lid

BRUINE OF WITTE RUM
nu voor

KERSENBRANDEWIJN
Gildester

ADVOCAAT
nu voor

JONGE FLORIJN
nu voor

ROSE CHAMPETRE
4 flessen

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

All* soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof «te.
Grot* kollektie

k*ukenlnrlchting«n.
Wand-, vloertegels en
plavuizeh: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor beton roosters.
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen.
platen, rubberroid.
Bedkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
leer origineel,
handgemaakt.

zeer veel soorten

uit voorraad

leverbaar

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van
9.00 tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000'

bobo*
jeans and jackets

Speciale
aanbieding

HENGELO(GLD)TEL.05753-1461

DANSEN
30 OKTOBER

Rowdies

Believe
me.

f75.
nu tot en met zaterdag 29 okt.

expert
f65.-

4 BARS VOL GEZELLIGHEID
NU OVERAL AIR-CONDITIONING

^^k ^S. •w^mm-mm-^m •̂  •• BBrv-w

r^J/chooldermoA
ma^^r HMdhuiMtaMt M.-nar «««m



Donderdag 27 oktober 1977

3e jaargang nr. 26 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Wereldkampioenschappen
touwtrekken in Jersey

VORDEN — De wereldkampioenschappen touwtrekken, die
voor de elfde maal, nu op het kleine eiland Jersey zijn ge-
houden, hebben veel spanning en verrassingen opgeleverd.
Op het zonovergoten veld in Granville even buiten de hoofd-
stad St. Heiier, waren 13 bij de TWIF (Internationale Touw-
trek Federatie) aangesloten landen de hele dag in touw. In
beide gewichtsklassen 720 en 640 kg. klasse werden elk 78
wedstrijden getrokken.

Het niet meedoen van de 640
kg. ploeg van Transkei (kleurlin-
gen) wierp een schaduw over
deze kampioenschappen. Het te-
am werd geweerd door de En-
gelse autoriteiten, waartegen
TWIF-president Fugi Fuchs fel
protesteerde in zijn openingsre-
de. Tijdens de openingsceremo-
nie liep brigadier Pretorius (een

blanke Transkei-vertegenwoordi-
ger) wel mee met zijn landen-
bord als protest tegen deze gang
van zaken.

Eibergen, dat ons land in de
640 kg. klasse vertegenwoordigde
kreeg het zwaar te verduren. De
jongens van coach Jan Groot
Wassink kregen zaterdag al een
morele dreun omdat drie van
hun teamgenoten: Bennie Schot,
Jan Groot Wassink (Gzn) en
Wim Jansen -die per vliegtuig
zouden komen- in Londen
strandden in verband met een
langzaam-aan-actie op het vlieg-
veld aldaar. Toen het drietal
zondagmorgen om tien voor tien
landde op Jersey, werden zij
ijlings per taxi naar het terrein
gebracht en waren zij dank zij
de volle medewerking van het
TWTF-bestuur nog net op tijd
klaar om mee te trekken. Met
grote verbetenheid vocht het Ei-
bergs team zich in de eerste
wedstrijd tegen Italië in resp. 22
sec. en 1.35 sec naar de eindzege.

Zij kwamen ook zegevierend uit
de strijd tegen het debuterende
Quernsey en wonnen van het
gastland Jersey in 2.53 en 1.12
sec. Noord Ierland ging even-
eens door de knieën voor het
Eibergs team, evenals West
Duitsland. Een spannend duel le-
verde men met de Rep. Ierland.

Het werd 2—1 voor de Ieren.
Met 19 punten bereikte Eibergen
een fraaie zesde plaats. Co'ach
Groot Wassink was, gezien de
moeilijkheden vooraf bijzonder
tevreden met deze plaats. Uitein-
delijk winnaar in deze klasse
werd, tot verrassing van velen
het team van Wales. Het favorie-
te Engelse achttal van de BAC

met coach Fred Radford werd
verslagen.

De eindstand in de 640 kg.
klasse: 1. Wales 36 p; 2. Zweden
31 p.; 3. Engeland 30 p.; 4. Zwit-
serland (na besl.) 24 p.; 4. Zd.
Afrika (na besl.) 24 p.; 6. Neder-
land 19 p.; Rep. Ierland 18 p.;

8. Nrd. Ierland (na besl.) 18 p.;
9. West Duitsland 13 p.; 10. Jer-
sey 12 p.; 11. Quernsey 5 p.; 12.
Italië 4 p.; 13. Transkei O p.

Wales
Bekveld uit Hengelo Gld. ver»

keerde na de eerste gewonnen
wedstrijd tegen Quernsey al m
blijde stemming, maar Wales
bleek in de tweede partij heel
wat meer in zijn mars te heb-
ben. De Hengelose ploeg sneuvel-
de eervol in 1.38 sec. en 1.46 sec.
Tegen Italië ging het beter en
men won met 3—O (38 en 49
sec.).

Zwitserland bleek zeer explo-
sief en Bekveld had weinig ver-
weer. Maar toen men na twee
zware tegenstanders: Zweden en
Engeland (beide wedstrijden
werden verloren) Nrd. Ierland
tegenover zich kreeg groeide het
vertrouwen weer. In resp. 20 en
43 seconden gingen de Noordie-
ren over de streep. Nieuweling
Australië had geen. antwoord op
het felle trekken van de nationa-
le Nederlandse ploeg, terwijl
ook West Duitsland verloor. Bek-
veld haalde zodoende 15 punten
en coach Peter Berenpas was
wel tevreden. „Ik had gegokt op
een 6de of de Tplaats, maar het
zat er niet in".

Eindstand 720 kg. klasse: 1.
Engeland 36 p.; 2. Zwitserland
33 p.; 3. Zweden 30 p.; 4. Zd.
Afrika 24 p. (na besl.); 5. Jersey
24 p. (na besl.); 6. Republiek
Ierland 24 p. (na besl.); . Wales
18 p.; 8. Nederland 15 p.; 9.
Italië 12 p.; 10. Nrd. Ierland 8
p.; 11. West Duitsland 6 p.; 12.
Quernsey 3 p.; 13. Australië l
P-

Bi'j ons in d'n Achterhoek.
Derk Jan uut 't Goor was druk te gange met keune vangen in 't
varkenshok. 't Zat um vandage niks met op de boerderi'je, un klein
betjen sagereinug was e d'r al van ewodd'n. Vanmargen vrog had e
de vee arts al mott'n haaln bi'j un koe, die op melk wodd'n ston en
waor 't kalf neet goed van lei. Gewoonluk redd'n Derk Jan zichzelf
wel met de heeste, de veearts hoeven um neet zovölle meer te learn.
't Spuiten tegen allerhande kwaolen ging um bes af en 't scheal'n ow
ok nog un aardugge cent in de pottemenee. De veearts was dan wel
un helen besten kearl maor hee let zich goed betalen. De koe, waor e
um now bi'j mos haaln was een van zien beste heeste en daor wol e
gin risico met lopen. Hee hoppen d'r ok now ok nog us un keer un
maolkalf van te kriegen, bolkalver hadde d't viere van ehad. Maor 't
was weer un bolle ewodd'n. Met de motte was 't neet volle better:
zes keune, waorvan d'r ok nog twee dod wazzen. Nee, zo bes was 't
neet. 't Was trouwens de leste tied toch met alle motten zo dat ze
minder keune kregen dan ze vrogger gewoon wazzen, neet allene
bi'j um maor ok bi'j de andere fokkers. Hoe dat precies kwam, daor
wazzen zee 't nog neet oaver eens.

"Denk i'j d'r an da'j nog nao Zutfen mot en Appie ophalen?" rearn
Betsie, zien vrouw, achter de deure hen. "Daor zat ik nog net op te
wachten, 't Is jao al zowat melkenstied en 'k gleuve dat t'r nog un
keun in de motte zit". "Gaot noe maor, ik zal wel effen bi'j de motte
blieven, met un half uurken bu'j d'r ok weer en kö'j nog wel melken.
Now un koeltank heb hoeve wi'j toch neet meer zo op de tied te wean
as vrogger met de melkboer". Derk Jan gooien zien smerugge klompe
van de vuute en sprong met zien strontbokse en un olden trui an in 'n
auto en dat op Zutfen an. Appie, zien oldste jonge, studeern in Aren.
Hee wol daor op kamers maor was tot noe toe nog neet zo gelukkug
ewes umme d'r ene te vinnen. Zolange ging e maor met de trein op
en neer. Meestal ging met de brommer nao Zutfen maor vanmargen
had e zich veslaopen en had e um met de auto vot ebrach. Zodoende
mos e now ok weer opehaald wodd'n Bi'j 't stasjon was nog gin
Appie te zeen, hoewel 'n trein al wel tien menuten binn'n mos wean.
Nao un ketierken begon Derk Jan 't wachten te veveeln. Maor us
effen nao huus bellen, meschien is e wel gaon lift'n. Too Derk Jan bi'j
de tillefooncel kwam was t'r um net un goed gemodelleerde juffrouw
met hooggehakte schoene veur. Hee kwam van 't figuurtjen onder 'n
indruk. Met hegerugge ogen kek e nao eur. Dizzen zat teminsten nog
neet zo in de plooien as ten troelala van un Betsie van um. Maor de
leefde was in dit geval neet wederkerig. Too de juffrouw Derk Jan in
't oge kreeg trok zee wit weg, gooien n hoorn op 'n haok en vloag de
tillefooncel uut. "Help, un weggelopen gek" rearn zee met un hoge
stemme. Un paar toevallugge veurbi'jgangers blev'n ok staon kieken
nao Derk Jan. Den begon te.marken dat zee meer as gewone belang-
stelling veur um hadd'n. Nao dat e opebeld headde, kreeg e d'r pas
arg in hoo of e d'r leep. Op kousen vuute en met zukke olde klere an,
't was ok gin gezichte. Hee sokken maor gauw op 'n auto an en gong
nao huus. Eers maor wat anders an de hoet zien te kriegen en dan
zaog e wel wieter. Dat e in huus van Betsie de volle laoge kreeg,
naodat ë veteld hadde wat um oaverkommen was, is neet van
zovölle belang. Dat zol in elke huusholling gebeurn bi'j ons in 'n
Achterhoek.

H. Leestman

Volleybal De IJsselstreek

Heren WIK
op routine

voorbij Dash
VORDEN — In de damespro-

motieklasse van de volleybal-
competitie T)e IJsselstreek heeft
Dash uit Vorden zich uitstekend
gehandhaafd. Het behaalde in
een geroutineerd gespeelde
wedstrijd — ondanks zwakke
momenten — de volle winst op
Bruvoc. De Brummense rivalen,
die slechts een punt achter ston-
den op de Vordense koplopers,
zullen heel wat in het werk moe-
ten stellen om de voorsprong
van Dash teniet te doen.

Olympia bleef in deze klasse
voortgaan op de goede weg en
versloeg Isala 3 met O—3. V en
K haalde eerste punten binnen
tegen het eveneens zwakke
Oiympia 2: 2—2. Wilp bleef in
de kopgroep en via winst op
Salvo: 3—1. SVS 2 had geen
moeite met het derde van

Schalkhaar: 0—3, terwijl de der-
by tussen de Zutphense teams
Wilhelmina l en Hansa l een
l—3 zege bracht voor de Hansa-
reserves.

Stand: Dash l Vorden 5—10;
Bruvoc l 5—7; Olympia l 3—6;
Wilp l 4—6; Hansa l 5—6; Wil-
helmina l 5—5; SVS 2 3—4;
Isala 3 4—1; Salvo l 4—1; Olym-
pia 2 4—1; V en K l 4—1.

HEREN PROMOTIEKLAS-
SE

Here^^ van Dash moest het
met irtWlers doen. Opvallend
was de goede sfeer bij de
wedstrijd tegen WIK-Steenderen.

damcompetitie DCV.

Voor de onderlinge damcompetitie
van de Vordense damvereniging DCV
werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: Grotenhuis- Graaskamp 2-0;
Hoenink- Dimmendaal 0-2; Kl.Kra-
nenbarg-Wiersma 1-1; Oukes-Nijen-
huis 1-1; Wansink- Ruesink 0-2; Ros-
sel- Wentink 0-2; Masselink- Wassink
0-2; ter Beest- Esselink 1-1; Sloetjes-
Boudri 0-2.

Volleybal
Zeer overtuigend spel van Dames l
en een opgaande lijn bij Heren l

De afgelopen week werden door
Dash-teams in totaal 12 wedstrijden
gespeeld. Op 20 oktober wonnen in
Deventer zowel de meisjes junioren
als het eerste team van de dames
(prom. kl.) met 3-0. Het damesteam
gaf op wel zeer overtuigende wijze
zijn kunnen weer gezien de setstan-
den 15^J, 15-3, 15-2. In Zutphen
werden op 24 oktober 7 wedstrijden
gespeeld. De meisjes asp. B moesten
in het team van Wilhelmina C hun
meerdere erkennen. De nederlaag
van 0-3 was toch ook wel te wijten
aan het feit, dat het D
team de eerste wedstrijd van hun
leven speelde. Ook dames-e moest in
de eerste westrijd van deze competi-
tie het hoofd buigen voor Valto 3.
Uitslag ook 0-3.
Het heren-4 (?e kl.) moest duidelijk
nog ingespeeld raken. Bruvoc-3 won
verdiend met 3-0.
Het tweede dames team van Dash,
spelend in de Ie klas liet tegen
DVO-2 geen punten liggen. Het 2e
heren team ging met 0-3 ten onder
tegen Bruvoc-2.
Het 3e en 4e damesteam van Dash
kwamen uit tegen resp. Hansa 5 en
Hansa 6. De volledige buit werd
binnengehaald. 24 oktober speelde
het derde team van de heren van
Dash tegen DVO 1. De uitslag van 2-1
in het voordeel van DVO mag voor
Dash tot tevredenheid stammen. Het
5e damesteam van Dash speelde een
niet onverdienstelijke wedstrijd. De
uitslag 2-1 in het voordeel van de
Dash dames.
Als klap op de vuurpijl werd de
bekerwedstrijd gespeeld tussen het
eerste herenteam van Dash en dat
van Bruvoc. Er werd met grote inzet
gespeeld van beide kanten. Het
Dash-team laat in zijn spel van de
laatste tijd een duidelijk opgaande
lijn zien. Mede door de lange ralleys
was de wedstrijd het aankijken
alleszins waard.

Vooral aoor ae routine van enke-
le WIK-spelers en hun aanpak
kon het Steenderense team met
winst naar huis terugkeren: l
3. Dash verloor ook van Hansa 2
met 3—O en blijft hierdoor hek-
kensluiter. Comschate zegevierde
met 1—3 over Hansa 3 en Isala
3 won met deze cijfers van het
eerste van Salvo. Boemerang
moest het hoofd buigen tegen
de Isala-reserves: 3—0. Leider in
deze klasse is nu ABS, dat zowel
koploper SVS met 3—1 liet dui-
kelen en ook Bruvoc met l—3 te
sterk af bleek.

Stand: ABS l 5—9; Isala 3 5—
8; SVS l 4—6; Colmachate l 4—
6; Isala 2 35; Salvo l 44;
WIK l 4—4; Hansa 2 4—J; Bru-
voc l 4—2; Hansa 3 4—2; Boe-
merang l 4—0; Dash l 5—0.

HEREN l ZUTPHEN
WIK 2 dat in de kopgroep zit

werd verrast door het zwakke
Hansa 6: 1—2. Dash 2 leed twee
nederlagen : Harfsen l bleek
mentaal beter; (2—1).

DAMES l ZUTPHEN
DVO (Keyenburg) handhaafde

zich uitstekend bij de koplopers
en versloeg het van slag zijnde
Dash met 3—0. Harfsen trok fel
van leer tegen Hans 3 (3—0),
terwijl Valto l met dez^^Jfers
won van de DVO-rese^B. Al-
men ging met l—2 het schip in
tegen Wilhelmina 2 en Hansa 2
bleef de Bruvocreserves met O—
3 de baas.

Dames 2 Zutphen:
Hansa 5 O—3; WilhelmlHa 3—
Bruvoc 3 2—1; Wilehlmina 4
Hansa 5 0—3.

Heren 2 Zutphen: Aktief-DVO
l 0—3; Valto 2—Dash 5 1—2;
DVO l—Bruvoc 3 12; Voorst l—
Wilhelmina 3 2—1.

Waterpolo

Vorden wint
polowedstrijd
in Ermelo

VORDEN — De waterpolo he-
ren van Vorden hebben de com-
petitiewedstrijd tegen Flevo
(Puttenj. die in Ermelo werd
Gespeeld, verdiend met 3—5ge
wonnen.

In d 3 eerste periode wist Vor-
Gcii het vel dove rwicht in een
freiier van Arjan Mengerink in
de score tot uitdrukking te
brengen O—1. In de tweede en
derde periode ontstond 'n gel ij k-
opgaande wedstrijd waarbij
Flevo de opgelopen achterstand
in een 2—l voorsprong omzet-
te.

Nadat SJaak Gotink de balans
weer in evenwicht had gebracht
nam Flevo opnieuw de leiding
3—2.

In de laatste speelperiode gaf
de betere conditie van Vorden
de doorslag. Door doelpunten
van Ar jan Mengen n k 2x en Hen-
co Elbrink besliste Vorden de
strijd met 3—5 in haar voordee'.

Vorden (dames)- DOS 3-3

Voor de winter (zomercompetitie
speelden de dames van Vorden za-
terdagavond tegen DOS. Vorden
speelde deze avond met een voorhoe-
de bestaande uit de jeugdspelers
Harriet Hazekamp, Mariet Doornink
en Hermien Tiessink, welke het er
zeer goed hebben afgebracht. In de
eerste periode nam DOS met 0-1 de
leiding waarna Mariet Doornink
voor de gelijkmaker zorgde. Vlak
voor het verstrijken van deze speel-
helft nam DOS een 1-2 voorsprong. In
de tweede en derde periode werd
niet gescoord.
In de laatste periode bracht Hariet
Hazekamp de stand op 2-2. Nadat
DOS een 2-3 voorsprong had geno-
men bracht Hermien Tiessink de
eindstand op 3-3.

Jan Oosterink
wint grasbaan-
wedstrijd "De
Graafschaprij-
ders"
De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" organiseerde voor de
tweede maal in dit seizoen een gras-
baanwedstrijd, waaraan door 32
rijders werd deel genomen. Uit de
series streden uiteidelijk de acht
besten voor en finaleplaats, bestaan-
de uit vier rijders. Jan Oosterink
werd na een zeer spannend gevecht
winnaaar voor Henk Heilegers en
Jan Ellenkamp. Jan Oosterink werd
dan ook winnaar van de fraai wissel-
beker die vorig jaar werd gewonnen
door Jan Ellenkamp. De tweede serie
werd gewonnen door Jan Klein Brin-
ke, die daarmede beslag legde op de
vijfde plaats. Ook de jeugdrijders
(50CC) hebben aan deze wedstrijden
deelgenomen. Walter Arendsen was
hier de grote winnaar. Na afloop
reikte Joop Wuestenenk de prijzen
uit. De uitslagen waren als volgt: 1. J.
Oosterink (wisselbeker); 2. H.Helle-
gers (beker); 3. J.Ellenkamp (beker);
4. P.Peters; 5. J.Klein Brinke; 6.
H.Berenschot.
jeugdrijders: 1. W.Arendsen (beker);
2. R.Helmink; 3. B.Wullink; 4. N.
Bouwmeister.

Uitslagen van zondag 23 oktober
1977 (senioren)
Ulftse Boys 1-Vorden 2 3-2; Vorden
8-SCS 3 7-2.

Programma voor zondag 30 oktober
1977 (senioren)
Dinxperlo-Vorden ; Vorden 2 vrij;
Diepenheim 2-Vorden 3; Vorden 4-
Reunie 3; Grol 5-Vorden 5; Vios B.
2-Vorden 6; Vorden 7-Socii 5; Vorden
8-Eerbeekse Boys 6.

Uitslagen van zaterdag 22 oktober
1977 (junioren)
Vorden bl-Ruurlo hl 3-0; Erica c2-
Vorden c3 6-2.

Programma voor zaterdag 29 oktober
1977 (Junioren)
Vorden al-SHE al; Longa bl-Vorden
hl; Witkampers b3-Vorden b2; Vor-
den cl- Sp. Brummen cl; Vorden c2-
Almen cl; Hercules c2-Vorden c3.

Kringvergadering
CBTB
Onder leiding van de heer MJ.
Wagenvoort hield de kring Vorden
van de CBTB in Hotel Bakker een
goed bezochte jaarvergadering. Aan-
wezig waren afgevaardigden van
Eefde/Gorssel, Hengelo, Warnsveld,
Vorden, Steenderen, Hummelo en
Zelhem. De heer W. ter Beest uit
Aalten, voorzitter van de afdeling
Gelderland van de CBTB besprak de
noodzakelijkheid en doelstelling van
een eigen gewestelijke gemeenschap-
pelijke organisatie. De heer ter Beest
stond uitvoerig stil bij het markt-en
prijsbeleid. Brussel gaat na wat de
verschillen zijn in de kostprijsbere-
kening. Daar kwam uit een kostprijs-
verhoging van 4,4% voor dit jaar,
terwijl het landbouwschap een ver-
hoging heeft berekend van 7,4 pro-
cent, aldus de heer ter Beest. Onder
bepaalde voorwaarden is het land-
bouwschap medewerking toegezegd.
Aan de gestelde voorwaarden is niet
voldaan.

De melkheffing heeft veel misnoegen
verwekt, aldus de heer ter Beest. De
opbrengst van 900 miljoen moet be-
steed worden aan ontwikkelingsbe-
leid. Ondanks alle bezwaren die er
zijn moet de EEG markt voor de land-
bouw blijven bestaan. Zaken die ver-
der de aandacht vragen zijn het
grondbeleid en de verhouding land-
bouw/landschap. De landbouw
vraagt zich af wat hangt ons boven
het hoofd. "Dat is de vrees voor het
onbekende", aldus de heer ter Beest.
Het landschap krijgt een hogere
maatschappelijke waardering. Een
goede zaak is het harmonisch samen-
gaan van landschap en landbouw te
bevorderen, aldus sprak de heer ter
Beest. Na de pauze volgde een uit-
voerige bespreking.

Programma SV. Ratti afd zaterdag
29-10-1977

Sv. Ratti 1-Gazzette-Nieuwland l
Sv. Ratti 2 - Almen 3; Almen 5 - Sv.
Ratti 3 SKVW 4 - Sv. Ratti 4

afd. jeugd

Harfsen Al - Sv. Ratti Al; Zutphania
BI - Sv. Ratti Bi; Baakse Boys Cl -Sv.
Ratti Cl

Programma SV Ratti afd zondag
30-10-1977

Sv. Ratti l - Hercules 3; Sv. Ratti2
-Oeken 5; A.Z.E. 7- Sv. Ratti 3

afd. dames

Markelo 2 - Sv. Ratti l

Uitslagen Sv. Ratti 22-10-1977.

afd. zaterdag
Harfsen 3- SV. Ratti 2 0-0
SKVW 6- SV. Ratti 3 3-1

Jantje
Beton
zeg :
de jeugd
staat
op het
spel!

NATIONALE
JEUGD
COLLECTE
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Zoekt u een gebruikte auto met de zekerheid van een nieuwe?

Kom zaterdag a.s.
op onze grote Eurocasionshow

B ij ons kunt u zich rustig
oriënteren op het gebied

van goede gebruikte auto's.
Wij hebben ze van allerlei
merken en in vele prijsklassen.
Elke auto is helemaal
nagekeken en extra netjes
opgepoetst

Bovendien krijgt u de zeker-
heid van de unieke Eurocasion
garantie, waarover wij u graag
uitvoerig informeren.

Het is dus echt de moeite
waard om zaterdag a.s. even
bij ons langs te komen.

Ook voor onderhoud kunt u bij alle Eurocasion/Citroen agenten terecht.

De Eurocasion garantie.
De auto's die u zaterdag kunt

zien zijn niet zomaar occasions.
Wij hebben ze speciaal voor u

geselekteerd en goedgekeurd voor
de uitgebreide Eurocasion garantie.

Deze garantie betekent extra
zekerheid, extra vertrouwen.
, U kunt ermee 4^cht ^Ü alle

Eurocasion/Citroën agenten,
zelfs in het buitenland.

Eerste kjtt service.
Ook na het verstrijken van de

garantietermijn kunt u erop
vertrouwen dat wij als uw
Eurocasion/Citroën agent altijd

voor u klaar staan. Want wij doen
niets liever dan onze klanten tevre-
den houden.

Letop&t
Eurocasion embleem.

Als u helemaal op zeker wilt
rijden, als u met het kopen van een
gebruikte auto geen Vtel risico
wilt nemen, let dan oj^iet oranje-
blauwe Eurocasion embleem.

U vindt het bij zo'n 180 Citroen
agenten in heel Nederland.

Ze heten u deze zaterdag van
harte welkom op de grote Eurocasion
show. En voor de kinderen liggen er leuke
stickers klaar!

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RUESINK
Borculoseweg 21, Ruurlo

Tel. 05735-l 753
CITROEN*

Drukwerk
in offset
of boekdruk

dw
weevere \°m vorden

VORDEV — De vergade-
ring van de TWIF — het
hoofdbestuur van de Interna-
tionaler Touwtrek Federatie
— is op het laatste moment
niet doorgegaan. Dit vanwege
de weigering van Engeland
om Transkei toe te laten tot
de wereldkampioenschappen
touwtrekken in Jersey.

Vorige week vrijdag werd
Transkei-vertegenwoordiger
brigadier Roy Keswa — een
kleurling — die via Parijs op
Jersey-airport arriveerde om
de kampioenschappen bij te
wonen, door de Britten te-
ruggestuurd.

Op een buitengewone alge-

CONGRES TWIF UITGESTELD
mene TWIF-vergadering in St.
Heiier, de hoofdstad van Jer-
sey, bijgewoond door de dele-
gaties van alle aangesloten
landen, werd dit nieuws door
TWIF-president Fugi Fuchs
meegedeeld. Hij zei: „We heb-
ben zaterdag en zondag
mooie dagen gehad, maar er
gebeurde iets dat we niet
kunnen accepteren. Een van
onze TWIF-leden is op Jersey

niet toegelaten op bevel van
Engeland. Zij hebben hier-
door de apartheid zelf in
praktijk gebracht". De TWIF
is daarom van plan om het
eerstvolgende congres niet In
Ierland te houden — in ver-
band met de wereldkampi-
oenschappen 1978 in Dundalk
— maar in Monte Carlo,
waar iedereen wordt geaccep-
teerd en waar prins Reinier

de wereldkampioenschappen
een nieuw hoofdkwartier
heeft geschonken.

Dat zal dan in het volgend
jaar moeten gebeuren. Toch
blijft er bij de TWIF wrevel
over het besluit van Enge-
land. Zoals bij de secretaris
van de TWIF, Eric Shorthou-
se. Hij zei dat brigadier Kes-
wa „een diplomatieke pas-
poort heeft, dat overal in de

wereld moet worden geaccep-
teerd". Brigadier Pretorius,
die naar Jersey kwam op een
Zuidafrikaans paspoort ver-
klaarde : „Wij voelen ons ver-
ontrust nu Transkei is gedis-
crimineerd. Het is 'n niet ra-
cistisch onafhankelijk land in
Afrika. Het is een goed geor-
ganiseerd en bestuurd land.

En nog wordt het niet er-
kend, terwijl veel andere lan-
den in Afrika — die niet naar
westerse begrippen gedemo-
cratiseerde landen zijn, zoals
Oeganda — wel in de interna
tionale wereldgemeenschap
worden verwelkomd."

Na een zeer bescheiden begin hebben wij nu
onze hele fabriekstoonkamer ingericht voor
meubelverkoop aan partikulieren.

Wij kunnen in onze eigen fabriek aan al uw
speciale wensen voldoen.

Verkoop van o.a. geloogd en in de was gezet

massief eiken, rundlederen
bankstellen etc.

HEROPENING
28 OKTOBER 1977 OM 15.00 UUR

Openingsaanbieding geldig tot en met 5 november '77

KASTWAND
3-delig, voorkant zwaar massief eiken, 250 cm breed

Verkoopprijs f 4130,- - KORTING

OP OVERIGE MEUBELS .
30%
18%

Bij aankoop van boven de ƒ 2000,— ontvangt u een
MINISET KADO (verkoopwaarde ƒ 260,-)

BIJENHOF's FIJNHOUT

BEWERKING
Industrieweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1216

OPENINGSTIJDEN:

van 9.00-18.00 uur
vrijdags tot 21.00 uur

zaterdags van 9.00—16.00 uur



TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autobedrijf Bennie Wenting
biedt te koop aan:
TOYOTA Crown 2000 1977
TOYOTA Corolla 30 de Luxe 1977
TOYOTA Corolla 1200 Economie 1976
TOYOTA Corina 1600 de Luxe 1975
AUDI 100 L 1973
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUN Cherry 100 a de Luxe 1976
FIAT 125 Special 1971
FIAT 128 1100 1975
VOLKSWAGEN Passat 1974
CITROEN 2CV4 1973
OPEL KADETT 7000 km 1977
SIMCA 1100 Spec. 4-deurs 1975

OFF. TOYOTA-DEALER

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTAT7TÖYÖTA

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Vordon - Telefoon 0.1752-15 M

Signalement van
een Beterkleder

Zoekt de aktualiteit,
ook in zijn mode.

Zoals de details in
leer van dit sportieve

Dick Holthaus
kostuum. Een pak
met prima

pasvorm uit
onze Beter-
klederkol-
lektie.

Alsu 'töns vraagt, ja! Want onze zaak wordt de laatste tijd.
overstroomd door verliefde paren, die hun verlovingskaart
komen uitkiezen uit onze kersverse Kenncmer Kaarten
Koilektie. Trouwens, óók voor huwelijks-, dankbetuigings-

en geboorte kaarten komen ze
in 99% van de gevallen bij ons
terug. Logisch, want voor
zo'n even uitgebreide als
smaakvolle kollektie ben je
automatisch
'getrouwd' aan:

ii
Uitspanning

„DE HEIKAMP
Gezellig pannekoeken eten in oude Saksische
boerderij. Keuze uit 10 soorten w.o.

* RUURLSE PANNEKOEK
(spek)

* ACHTERHOEKSE PANNEKOEK
(spek en worst)

DINERS OP AFSPRAAK

Zeer geschikt voor
FEESTJES, DBOPPEVGS e.d.

Gelegen aan de weg Ruurlo-Hengelo

Beleefd aanbevelend:
MEVR. G. VAN ZIJTVELD
Hengeloseweg C l - Ruurlo

1 handzaam in
de herfst

2 kruiwagens vol
korting
Fort gelakte

rondneuskruiwagen,
stalen buisuitvoering,

gelagerd luchtbandwiel.
Inhoud 801. Normaal

3 hartverwar-
mend voordeel

4 nóg een prijs
de grond in

Ideal spade, uit één stuk
gesmeed slalen blad,

essen T-steel. Normaal

6 grondig
verlaagd

5 geknipte prijs
Dubbelsnijdende

snoeischaar, handvatten
met rood plastic

overtrokken.
Welkoop prijs

Rund- en splitlederen
tuinhandschoenen voor
een risicovrije aanpak

van het tuinwerk.

Volledig geïsoleerde
Camplex ventilatorkachel

2000/3000 Watt.
Weikoopprijs

Triomf groen,
bodemverbeterend
afdekmiddel voor

heesters, bloembollen en
gazon.Welkoop aktieprijs

Welkoop aktieprijs

79?o Bij aankoop kachel een
Camplex

staafthermostaat voor
een nauwkeurige

temperatuurbeheersing
vanjU£r="voorde

Welkoop aktieprijs van

Fort polyester kruiwagen
met vierkante bak.

Inhoud 1401. Normale

Welkoop aktieprijs

236.-

voor alles een zaak van veelzijdig vakmanschap

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Let op... alle akti^fczon gelden tot en met 12 november a.s

RADIO- EN T.V.-SPECIAALZAAK

houdt op donderdag 3, vrijdag 4 en
zaterdag 5 november a.s. een

GROTE SHOW
van radio- T.V.-afspeelapparatuur

De show wordt van een kleurrijke om-

lijsting voorzien door:

<3$f*
bloemsierkunst ^V|C

Grady Klumpei*
Dorpsstraat 17 Vorden.Tei I436

Ook voor u hét adres voor exklusieve

bloemsierkunst

met o.a. de nieuwe modellen „1978" van ITT Schaub Lorenz en Toshiba in de

zaal van HOTEL BAKKER, DORPSSTRAAT 24 TE VORDEN.

Kom geheel vrijblijvend op één van deze dagen eens kijken EN luisteren naar een

keur van geweldige apparatuur, welke wij u tonen. De openingstijden zijn:

DONDERDAG 3 NOVEMBER VAN 10-18 uur

VRIJDAG 4 NOVEMBER VAN 10-21 uurZATERDAG 5 NOVEMBER VAN 10-17

uur

TOT ZIENS OP 3, 4 OF 5 NOVEMBER

RADIO-TV-GRAMMOFOONPLATENSPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Stationsweg 1 - Vorden - Tel. 2577 - Eigen servicedienst

3 jaar garantie

op alle apparatuur

Reparatie In

eigen werkplaats

ITT
SCHAUB-LÜRENZ



Boomkwekerij - Tuincentrum

M. G. SPIEGELENBERG B.V.
Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1464

heeft voor u uit voorraad leverbaar:
HEIDE - VASTE PLANTEN - BOMEN - VRUCHT-
STRUIKEN - CONIFEREN - HEESTERS - KLIM-
PLANTEN alles in diverse soorten en rechtstreeks
van de kwekerij.

Partikuliere verkoop alleen op vrijdag en zaterdag.

IEDERE KOPER ONTVANGT EEN LEUK
HEESTERTJE KADO

Kom gerust eens kijken.

OPENBARE BIJEENKOMST
ZWEMBAD „IN DE DENNEN"

Op donderdag 27 oktober a.s.
's avonds 8 uur in de vergaderzaal
van de Sportzaal aan Het Jebbink.

Uiteenzetting renovatie-
plannen
met diskussie hierover (de plannen
hiervoor liggen ter inzage in de
bibliotheek)

Toekomstige bestuursvorm
Het bestuur rekent op een grote
belangstelling. Ook niet-leden zijn
van harte welkom.

Voorafgaande aan deze bijeenkomst wordt om
19.30 uur een ledenvergadering gehouden met als
agendapunt: aangaan geldlening t.b.v. renovatie
van het bad.

Trend
Tips Visser

hecht
grote

waarde
aan het

wolmerk

Aparte
en frisse
kleuren,
f 57,50

V-hals.
Kontrasterende
strepen.
f75,-

Niet alleen

japonnen
maar ook

Mantels en capes
koopt U voordelig bij

Confectiebedrijf

DE GROTE MATENSPECIALIST
Zutphenseweg 29 - VORDEN
Tel. 1971

wij zijn op
alles voorbereid

Want de grote combinatie-mode wordt dé
trend van dit seizoen. Fijne pantalons met

wat makkelijks: leuk hemd, vlotte trui.
Wij hebben 't allemaal.

Doe maar een beroep op ons

/chooldermcui

Wij zeggen: een pullover moet van
goeie kwaliteit zijn. Juist van de beste
materialen kunnen leuke, sportieve
modellen gemaakt worden. Bij ons vindt u
sprekende voorbeelden. Zoals hier in
100%Shetlandwol.

Ronde hals
in diverse
kleurkombinaties.
f42,50

MODECENTRUM

FORTEX

VORDEN - TEL. (05752) 1381

Denk om de

buitengewone
ledenvergadering

van tennisvereni|

„VORDENS TENNISPARK'
op donderdag 27 oktober a.s.

's avonds 20 uur in 't Pantoffeltje

Wanneer u echt lekker en gezond
brood wilt, haalt u het toch ook bi]
uw warme bakker Oplaat

ons volkoren
brood is abso-
luut vetloos!

Weekendreklame:

Gevuld
speculaas
WARME BAKKER

Dorpsstraat 11 - Tel. 1373

VOLOP

reformartikelen
b •'t Winkeltj

A. G. SCHURINK ̂

Burg. GalléestraaraJ - Vorden - Tel. 1877

WEEKEND-
AANBIEDING

KATOENEN
DUSTERSCHORT
zonder mouw leuke dessins

leuke dessins

nu 12,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A. M. HEUVELJNK
Metaalwaren Kerkhoflaan l
Vorden, tel. 05752-1309

Dat is mogelijk via
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wij
met de foto-post.

Hierdoor wordt uw
huis via onze kolle-
ga's en via ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlijst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.
W. J. DE WILDE

Jr. B.V.
Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MCC

HACKFORTFEEST
OPENBARE DORPSSCHOOL

Ter gelegenheid hiervan worden de jongens en
meisjes die het komend schooljaar voor het eerst
naar de openbare dorpsschool hopen te gaan uit-
genodigd voor een eerste kennismaking met de
school op woensdag 2 november a.s. 's middags
om 13.15 uur in de school.

ROMANTISCH EN

FOLKLORISTISCH

zijn onze

overgooiers
en jurken
Kent u onze kollektie ?

Zeer mooi .

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Wat iedereen moet weten over verlovingen,
huwelijken geboorte.

Doe vooral geen dingen waar u later spijt van zou kunnen
krijgen .. Kom tijdig bij ons aan de zaak en laat u
vrijblijvend voorlichten op het gebied van verlovings-.
huwelijks- en dankberuigingskaarten en
geboortekaarten. Kortom; laat ons u de even smaakvolle

ïfijl \ als uitgebreide Kennemer Kaarten Kollektie
voorleggen!

Als u daar uw persoonlijke keuze uit heeft gemaakt,
dan kan er werkelijk niets meer misgaan! Totziens bij:
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"Ja hoor we danken er aan "

Deze moedgevende reaktie kreeg ik
(J.C.KR.) op het berichtje (vorige
week geplaatst in deze rubriek) over
de steeds nog lopende aktie: GAST—
AAN—TAFEL. (Voor blijvende voed-
selverbetering in de arme, derde
wereldlanden) Deze aktie zal in onze
gemeente be-eindigd worden tijdens
Öe Dankstond voor gewas en arbeid
op woensdagavond 3 november in de
Hervormde dorpskerk. We hopen dat
iedereen die zo'n spaarkartonnetje
in huis heeft deze zelfde bemoedigen-
de reaktie kan geven: "Ja hoor! We
denken er aan....Elke dag." Voor of
tijdens de Dankdienst voor gewas en
arbeid kunnen de spaarbusjes neer-
gezet worden op de tafel voor de
kansel. We danken ieder gezin dat
meedeed en meedoet! U kunt de
spaarbusjes ook wel afgeven bij de
koster van de kerk. Kerkstraat 15 of
op ons adres: Ruurloseweg 19.

Viering Heilig Avondmaal.
a.s. Zondagmorgen 30 oktober zal
D.V. in de Hervormde dorpskerk het
Heilig Avondmaal bediend engevierd
worden. Het is de bedoeling dat de
cantor-organist Rudi van Straten
(orgel) ter zijde gestaan wordt, in
bepaalde gedeelten van de dienst,
door een violist/fluitist.

Dankstond voor gewas en arbeid.
Volgende week woensdagavond, 2
november, zal in de Hervormde kerk
te Vorden de Dankdienst voor gewas
dn arbeid gehouden worden. In dez«
avonddienst hoopt dan voor te gaan
Ds. J. Veenendaal.

Het spreekt niet vanzelf dat er vel
groeit Het spreekt niet vanzelf dat
we werk hebben. Er voor donken bet
tekend ook je afvragen: "Hoe beste;
den wij het en hoe verdelen wij het?
Ad den Besten zegt in een gedicht, iit
een lied:
Niet voor schuren,
die niet duren
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

Gezamelijke Gemeente-avond, Gere-
formeerd-Hervormd.
Een interkerkelijke commissie is
doende een gezamelijke gemeente^
avond voor te bereiden van de plaat-
selijke Gereformeerde-en Hervormde
kerk. Deze avond zal dan gehouden
worden op maandag 21 november in
"de Voorde", Kerkstraat 15. We
noemen dag en datum vroegtijdig in
de hoop dat ook u daarvoor deze
avond reserveren wilt en kunt. Het
onderwerp luidt: "Samen op weg!
Ook in Vorden?" De voorbereidings-
commissie noemt het zelf: een geza-
menlijke KERKE-AVOND.

Twee avonden
over: reis Suboti-
ca en Boedapest.
De Subotica-groep (de zestien Vor-
dense gemeente-leden die midden/
eind september een reis gemaakt
hebben naar de gemeente van Ds
La j os Poth in Subotica en ook naar
Boedapest) nodigt u graag uit om de
gemaakte geluids- en dia-serie te
komen horen en zien op dinsdag-
avond 15 november of op zaterdag-
avond 19 november, beide keren
in"de Voorde", het kerkcentrum
achter de kosterswoning van de
Herv. kerk, Kerkstraat 15.

Het is ook de bedoeling voor de
kerekn ginds in oost europa wat- te-
doen ! Na de dia-serie is er
natuurlijk alle gelegenheid om vra-
gen te stellen. De Subotica-groep wil
graag een ieder bij deze kerk-contac-
ten-west-oost, oost-west betrekken.

Voorlichtings-
avond KPO zeer
druk bezocht
De voorlichtingsavond van de Platte-
landsvrouwen Organisatie afd. Kra-
nenburg/Vorden, welke in zaal
Schoenaker werd gehouden is zeer
druk bezocht.
Vice-voorzitster mevr. C. Lichten-
berg-Hilderink heette niet alleen ei-
gen leden welkom, maar ook van de

Sint Nicolaaskrant 1977
In de week van 14 november a.s. verschijnt de
ST. NICOLAASKRANT in Vorden, Hengelo, Steen-
deren, Baak, Wichmond, Warnsveld, en Almen met
een oplaag van plm. 8000 exemplaren

De redaktie

zusterorganisatie de Christelijke
Vrouwen Bond en vele niet leden.
Voor de aanvang werd met enige
ogenblikken stilte het overleden trou-
we lid en voormalig bestuurslid me-
vrouw M. Koers-Gerritsen herdacht.
Door het Bureau Voorlichting Merk-
artikelen uit Nunspeet (BVM) werd
hierna een voorlichtingsavond ver-
zorgd over allerlei merkartikelen.
De presentator hield vooraf een
korte inleiding verduidelijkt met
kleurendia's, waarna op gezellige
wijze een nuttige produktinformatie
werd gegeven.

Na de pauze werd het geheel afge-
wisseld met diverse kwisspelletjes,
hartige hapjes en vele leuke atten-
ties. Verschillende dames kregen een
aardige herinnering mee naar huis.
De voorzitster dankte de presentator
en zijn assistent voor de boeiende en
leerzame avond en bood beide een
boekenbon aan.

Meegedeeld werd dat deze winter
een politieke scholingskursus wordt
gehouden door de navolgende acht
Vrouwenorganisaties: Kath. Vrou-
wengüde, Chr Plattelandsvrouwen
Bond, Nat Vrouwenbond NKV, Ned.
Bond v. Plattelandsvrouwen, Ned.
Chr. Vrouwen Bond, Ned. Ver. van
Huisvrouwen, Ned. ver. met Acad.
Opl., de Ned Ver. voor Vrouwen-
belangen en de Stichting Kath. Plat-
telandsvrouwen. De kursus omvat
zes lessen: Iwee over Europese sa-
menwerking en vier over aktuele
politieke onderwerpen (met forum).
De kursus wordt gegeven in Zutphen
en start op 31 januari. Men kan zich
tot 15 november opgeven bij het
bestuur.
De eerstvolgende KPO-avond wordt
gehouden op 9 november a.s., waar-
op Dr. van Aken, vrouwenarts te
Doetinchem een inleiding houdt. Op
21 december zal de afdeling de
jaarlijkse Kerstavond houden samen
met J& bejaarden.

- De Geul - een dal in het krijtland
- De legendarische Peel
- De oude venen van Eernewoude
- De schatkamer van de Ooster-

schelde
- De vele gezichten van een duin-

landschap (Bergense duinen)

"Logboek Natuur" is, zolang de
voorraad strekt, bij de AMRO kanto-
ren voor ƒ 12,50 verkrijgbaar voor
nieuwe spaarders, die bovendien ƒ
7,50 premie op hun rekening ontvan-
gen.

Daarnaast heeft AMRO "Logboek
Natuur" ter beschikking gesteld aan
het Wereld Natuurfonds Nederland,
die het via haar boekenclub "We-
reldnatuurboeken" aanbiedt, in de
verkoopprijs (ƒ 22,90) waarvan de
kosten van toezending en een bij-
drage aan de aktie "Geef om de
natuur" zijn inbegrepen.

"LOGBOEK NATUUR"
Kleurige reportages van
twaalf Nederlandse Atuurgebieden
Op l november verschijnt een nieuw natuurboek, getiteld "Logboek
Natuur11, n dit 120 bladzijden tellende boek met ruim honderd kleurenfoto's
en tekeningen worden twaalf fraaie Nederlandse natuurgebieden in
woord en beeld beschreven.

Geboren: geen.
Ondertrouwd: H.J. ^fctelerij en B.
Groot Obbink.
Gehuwd: geen.
Overleden: G. Bultman, oud 86 jaar.

daarbij vallen vooral de grote lucht-
opnamen in kleur van elk natuurge-
bied op, die ieder 2 pagina's beslaan,
samen met een bijbehorend transpa-
rant vol wetenswaardigheden.
De bekende bioloog dr. Fop Y. Brou-
wer schreef het voorwoord.

"Logboek Natuur" is op initiatief van
de AMRO bank samengesteld in
overleg met de Stichting Natuur en
Milieu, Staatsbosbeheer en Natuur-
vrienden en wordt uitgegeven mede
in het kader van de Wereld Natuur-
fonds aktie "Geef om de Natuur".
Dit unieke boek verhaalt van mar-
kante punten en van mensen die land
en water maakten tot landschap of
waterschap, of tot beide. De lezer*
wordt als het ware aan de hand
meegevoerd door de twaalf gebieden
en wordt deelgenoot van de erva-

ringen die de schrijvers tijdens hun
tochten opdeden.
Kortom, het is een boeiend relaas dat
de lezer het idee geeft zelf op stap te
zijn in die waardevolle stukjes na-
tuurgebied. »

"Twaalf reportages"

"Logboek Natuur" bevat de volgende
rijk geïllustreerde hoofdstukken:
- Laat de Wadden leven
- Drenths bos is een zomerliefde
- Kampereiland - een delta tussen

meer en diep
- Het land van de onoplettende reus

(Overijsselse heuvelrug)
- Het driestromenland van Loeve-

stein
- De vrije vogels van de Nieuw-

koopse Plassen
- Het Uddelermeer heeft een bodem

Maandag:
Knip_ en naaikursus van 7—9 uur,
Jeugdcentrum
Repetitie muziekvereniging Concor-
dia in zaal Smit.
Ie en 3e maandag van de maand Fo-
tohobbyklub, Studio Dolphtjn.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes en dames)
Repetitie Vordens Mannenkoor in
het Jeugdcentrum.
Gemengde klub 16 jaar en ouder in
het Jeugdcentrum (CJV)

Dinsdag:
Volleybaltraining in beide zalen van
de sportzaal.
Repetitie drumband Sürsum Corda in
het Jeugdcentrum.
Repetitie muziekvereniging Sürsum
Corda in het Jeugdcentrum.

Repetitie kindercantorij vanaf 14 ok-
tober.
Training volleybalvereniging Dash in
de sportzaal.
Trainingsavond TTV Vorden bij het
klubgebouw op 't Medler.
Training zwem- en poloklub Vorden
'64 In de Dennen.
Volksdansen in de huishoudschool on-
der leiding van mevr. A. Tflman.

Woensdag:
Ie woensdag van de maand klachten,
avond NW.
Repetitie majorettes en jeugdmajo-
rettes Sürsum Corda in de gymzaal
van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta (kleu-
ters en huisvrouwen).
Oefenen De Knupduukskes in bar
't Pantoffeltje
Volksdansen voor ouderen in het
Jeugdcentrum

Donderdag:
Badmintonklub Flash in zaal 2 van
de sportzaal.
Training volleybalvereniging Dash in
het Jeugdcentrum.
Repetitie Vordens Dameskoor in zaal
Smit.
Repetitie drumband Concordia.
Repetitie zangvereniging Excelsior in
het Jeugdcentrum.
Judolessen in de sportzaal.
Repetitie Vordens Kinderkoor.
Bridgen in 't Pantoffeltje

Vrydag:
Weekmarkt op het marktplein.
Dammen in de sportzaal.
Repetitie gevorderden Nutsmelodica-
klub.
Trainingsavond TTV Vorden bjj het
klubgebouw op 't Medler.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes, jongens en heren).
Meisjesklub De Klub van 20 in het
Jeugdcentrum.
Jeugdsociëteit open van 19.30—22.30
uur.
Meisjesklub 11-12-13 jaar in het
Jeugdcentrum
Jongensklub „Samuël" 11-12-13 Jaar
in het Jeugdcentrum.
Jongensklub 14-15 jaar in het Jeugd-
centrum
Meisjesklub 14-15 jaar in het Jeugd-
centrum
Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit,
gevorderden blokfluit, beginnelingen
melodika.

Trimmen by de picknickplaats Wil-
denborch.
Padvindery bfl troephuis verkenners,
welpen.
Kinderklub De Fluitertjes in De
Voorde.
Kinderklub De Kruimels in het
Jeugdcentrum.
Gymnastiekvereniging Sparta (Jon-
gens)
Jeugdsociëteit open van 19.30—23.00
ur.
Jongens- en meisjesklub „de Fluiter-
tjes" 6-7-8 jaar in „de Voorde"
Jongens- en meisjesklub „de Krui-
mels" 9-10 jaar in het Jeugdcentrum

Oktober:
28 Jong Gelre volleybal in de sport-

zaal
29 Jong Gelre najaarsvergadering

in zaal De Klok te Dieren

November:
3 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 14.15 uur
4 Propagandafeest Jong Gelre
5 Propagandafeest Jong Gelre
8 Soos Kranenburg

15 NCV afdeling Vorden
16 Plattelandsvrouwen in zaal Smit
17 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 14.15 uur
19 Onderlinge tentoonstelling De

Vogelvriend in zaal Schoenaker
20 Onderlinge tentoonstelling De

Vogelvriend in zaal Schoenaker
22 Soos Kranenburg
23 Sport en spel Jong Gelre
25 Jong Gelre ledenvergadering met

film in hotel Bloemendaal
25 Ringtafeltennis Jong Gelre

December:
l St. Nicolaasmiddag bejaarden-

kring in het Jeugdcentrum
trum, 14.15 uur

6 Soos Kranenburg
14 Jong Gelre sport- en spelavond

in de Exelse Molen
15 Kerstmiddag bejaardenkring in

het Jeugdcentrum, 14.15 uur
20 Soos Kranenburg
20 NCV afdeling Vorden
21 Kerstfeest Plattelandsvrouwen

in zaal Smit

Januari
17 NCV afdeling Vorden

Februari
21 NCV afdeling Vorden

FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

In de tbtohandel heb ik een leuk boekje ontdekt. Eigenlijk is het een
toto-album niet een gratis boekje e r bij. Het heet: "Breng het hele jaar in
beeld" en bl i jk t een wegwijzer te zijn voor mensen, die hun leven, zoals
dat reilt en zeilt, in foto's willen vastleggen. Het plezierige van dat
boekwerkje is, dat het samen met de lezer het hele jaar doorwandelt en
hem wijst op al les , wat de moeite van het fotograferen waard is.
Daarnaast geeft het, met een heleboel foto-voorbeelden er bij, allerlei
tips hoe je bepaalde dingen op de beste manier kun t fotograferen.
Waarbij me is opgevallen, dat het is geschreven dooreen foto-amateur,
zodat het ook begr i jpe l i jk is voor de "beginners".

Er worden - zoals gezegd - allerlei onderwerpen in
dat boekje besproken. Hoe je televisie-foto's kunt
maken bijvoorbeeld. En hoe je in winterse dagen met
mooie foto's kunt thuiskomen. Het "flitsen" komt
uitvoerig aan de orde. En ook: kindertoto's maken.
Tips voor fotogeschenken op Moederdag. Hoe je
bloemenfoto's maakt. Welke filters er zijn en waar je
ze voor kunt gebruiken. Tips voorde vakantie. Foto's
in mist en regen. Van dia's foto's laten maken. En
werken in de donkere kamer.

Hoe goed de gang van het jaar wordt gevolgd blijkt uit
de laatste tips van het boekje. Die hebben betrekking
op het maken van een eigen fotowenskaart en het
fotograferen van het vuurwerk op Oudejaarsavond.
De foto's hierboven zijn overgenomen uit dat boekje.
Ze laten zien dat het verstandig is om een onderwerp
van alle kanten te bekijken. Zelfs zo'n simpel werkje
als het schoonmaken van een fiets levert dan een
aantal leuke plaatjes op. De derde foto vind ik het
meest geslaagd.



Gems-winkel
zal binnenkort een grote
verandering ondergaan.
Een verandering die ten
gunste van de klanten zal
uitwerken.
De laatste jaren is gebleken hoe belangrijk een goede service-
en reparatiedienst is voor de verkoop van radio, televisie, was-
automaten e.d. In toenemende mate is daarbij door Gems-winkel
gebruik gemaakt van de goed uitgeruste werkplaats en het vak-
kundige personeel van de firma Draayer te Laren (Gld.).

Om nu het assortiment aan de wensen van de klanten aan te
passen en de mogelijkheden van een goede service te vergro-
ten, zal de firma Draayer de exploitatie van de winkel overne-
men.

Voor deze wijziging zal de winkel voor
verkoop GESLOTEN zijn vanaf maandag
31 oktober. De her-openingsdatum zal
nog nader worden bekend gemaakt.
Voor het halen en brengen van service-artikelen en de verkoop
van butagas zal de winkel geopend blijven. Telefonisch blijven
wij tevens bereikbaar onder nummer 2124 voor eventuele sto-
ringen aan apparatuur.
Wij danken alle klanten die ons in al die jaren het vertrouwen
hebben geschonken en zijn er van overtuigd dat u ditzelfde
vertrouwen in de firma Draayer kunt stellen.

GEMS WINKEL*
VORDEN (05752-2124)*

Zoals hiernaast is aangegeven, zal de winkel op een binnenkort

bekend te maken datum, door ons worden heropend.

Daarbij zullen door ons aan de volgende elementen bijzondere

aandacht worden besteed:

1. SERVICE
Snelheid en deskundigheid wordt gewaarborgd door vakkun-

dige monteurs, in een kompleet uitgeruste werkplaats, voorzien

van de modernste kontrole- en meetapparatuur.

2. INZET
Aansluitend op het bovenstaande kan door u worden gerekend

op een 100% aandacht en attentie voor alle artikelen, waar deze

ook gekocht zijn.

3. ASSORTIMENT
Het assortiment zal door ons, in een nieuwe sfeer, vergroot wor-

den. Hieromtrent ontvangt u nog nadere informatie.

Wij hopen uw vertrouwen door het bovenstaande te winnen en

te behouden.

Fa. O. J. Draayer
Telefoon 05750124

GMvL / JONG GELRE /
NED. BOND VAN PLATTELANDS-
VROUWEN

presenteren u op haar jaarlijkse
feestavonden op vrijdag en zaterdag
4 en 5 november in zaal Schoenaker
te Kranenburg het toneelstuk

„Zwarte kunst op de
dageraad"
door J. Vrieling

Zaterdag 5 november na afloop

DANSEN m.m.v. ASTRA COMBO
Aanvang beide avonden 19.30 uur

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

NAAR:

Wapen, en Sporthandel

Zutphenseweg — Vorden

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis dat, in verband met diverse
werkzaamheden,

HET HOETINKHOF
vanaf de Zutphenseweg en de

BEREND VAN
HACKFORTWEG
tot Het Hoge

zullen zijn gesloten voor alle verkeer in beide
richtingen, uitgezonderd voetgangers, van don-
derdag 27 oktober 1977 tot en met vrijdag 4 no-
vember 1977 of zoveel langer of korter als nodig
is in verband met de uit te voeren werkzaamhe-
den.

De omleiding van het verkeer zal door verkeers-
borden worden aangegeven.

BROOD
een maal apart

BAKKERIJ

ASSELT
Zutpn«iiMW«f • Voitfra - Telefoon 05782.138*

Extra voordelige
aanbiedingen

Witlof 500 gram 198

Stoofperen 1 kilo 149

Tomaten 500 gram ... 79

Baal uien 5 kilo 169

Mandarijnen 15 voor 298
Maandag t/m woensdag:

Groen kool panklaar
500 gram 60

Weekendaanbieding BLOEMEN:

Freesia's 1 bos 295
Onze specialiteit:

modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1894

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Weekendreklame:

Savarins
met Rum
(gaan per stuk)

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

Sparen
voor iedereen

VOBDEN

Makelaar*- en aaa.kantoor

VAN ZEEiURG
Het Jebbink 11
Telefoon 05752-1681

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

GROTE VEILING
- veel antiek -

t.b.v. de gezamenlijke kerken in Bredevoort
op vrijdag 4 en zaterdag 5 november

in Ons Huis. Aanvang 19.00 uur

Catalogus op aanvraag,
gratis verkrijgbaar bij
Rabobank Bredevoort.
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