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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING
lijk voor hun gave. Ook dank aan de kollektaniten die ons tijdens deze kollekte terzijde stonden.
N&ecnstichting Nederland.

Derde houthakkerskamp op kasteel
Den Bramel was groot sukses
Op 18, 19 en 20 oktober was het om en nabij kasteel Den Bramel een drukte van belang. Voor de derde maal hadden enkele verkennersleiders uit District De Graafschap
op uitnodiging van de heer Thate, eigenaar van kasteel Den Bramel, aldaar een houthakkerskamp georganiseerd. Uit verschillende plaatsen van het district en (van buiten
het district) Apeldoorn waren dit Jaar 34 verkenners naar Vorden gekomen, om het een
en ander op te steken van het bosbedrijf.
Na de opening, maandagmorgen, werd de
jongien» iets verteld over de geschiedenis
van Den Bramel, waarna een rondleiding
wend gemaakt door het bos waarin, zoals
bekend, vele unieke exemplaren aan bomen staan.
AJtvonens met btyGL en zaag aan het werk
gegaan werd, werd de nodige aandacht besteed aam de veiligheidsmaatregelen, EHBO
en het onderhoud van het materiaal.
De maandagmiddag was gereserveerd voor
liet goed leren omgaan met gereedschap,
zoals de beugetoaag, de grote en de kleine

Bl$kens de reacties van de jongens en de
staf was het ook dit jaar, mede dank zij
het prachtige weer, een geslaagd houthakkerslkamp.

Opbrengst kollekte
De in Vlorden gehouden kollekte voor de
vereniging tot steun aan de Nierstichting
Nederland bracht in totaal een bedrag van
ƒ 8-366,05 op. Wy danken een ieder harte-

BQ het werken in belt bos hoort natuurlek
ook helt pdanten van bomen. Dit onderdeel
werd gedurende de tweede helft van de
middag in praktik getxrachit door het inplanten van ruim 30 eiken en berken.
De avond van deze eerste dag werd gevuld door een lezing aan de hand van dia's
door de heer Koldenhof uit Hengelo Gld.,
ambtenaar btf het Staatsbosbeheer.
De dinsdag werd op de maaltijden na geheel in het bos doorgebraohit. Ben perceel
Douglasspar werd uitgedund. Het uitgebrachte hout werd geschuild en verder voor
de verkoop geschikt gemaakt.
Uit een perceel Fijnspar werden de dode
bomen verwijderd, van zijtakken ontdaan,
in stukken verdeeld en opgetast. BQ elkaar
een opbrengst van pfom. 10 m3.
'Het avondprogramma bestond o.a. uit een
utüteenzjötting over de groei van de boom,
het kappen van grote (loof )lbomen en het
gebruik van de verschillende houtsoorten.
Daarna werd de flüm „Het Woud der Schemering" vertoond, waarin men liet zien
hoe „woudreuzen" in de oerwouden van
Afrika werden gekapt en vervoerd.
Woensdagmorgen werdien enkele flinke
loofbomen gekapt en voor verder gebruik
klaargemaakt. Ben spectaculair onderdeel
waarbij d» heer W. van de Pfld een demonstratie gaf met de motorzaag en waaraan
vakkundige medewerking werd verleend
door de heer Menkhxxnst van kasteel Den
Bramel. Na de maafltfld werden de bijlen,
zagen en scheppen schoongemaakt en kregen deze gereedschappen een onderhoudsbeurt. Hierna volgdie voor de jongens een
test voor wat betreft de in het kamp behandelde theorie.
Aan het eind van het kamp werd voor hun
prestaties aan de jongens 't insigne „Houthakker" uitigereikt, terwijl de heer Thate
als dank een schilschop voor Den Bramel
en die traditionele boom mocht ontvangen.
Nadat ook de overige medewerkers waren
bedankt werd het kamp om half vflf gesdoten.
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Aan de volgende onderwerpen aal deze
week aandacht worden besteed:
1. Het storten van vuilnis.
2. De gemeenteiyke subsidieverordening.
3. Spreekuur burgemeester.
Ad 1.
Het storten van vuilnis
Nu sinds 2 oktober 1976 de gemeentelijke
3tortp3aajts aan de Hamelandweg is gesiLoten en in de gemeente Vorden dus geen
vuilnis meer gestort kan worden, ontvangt
de gemeente regelmiatlig telefoontjes van
mensen dde ndiet weten waar het huisvuil
en die overige vuilnis wordt gestort. Daarom nog die volgende informatie.
Reeds vóór 2 oktober 1976 werd het door
de gemeentel$ke ophaalldienst verzamelde
huisvuil afgevoerd naar de stortplaats
„Armlhoedé" nabfl Loohem. Na die definitieve sduiitiiing van de gemeentelölke stortplaaits van Vorden moet ook de overige
vuilnis naar de Lodhemse stortplaats worden gebracht. Deze stortplaats bereikt men
door vanaf de Qoorseweg, linksaf over het
TtwenitekanaaJ en daarna rechtsaf de aanwytztingen te volgen. Het storttarief bedraagt ƒ5,70 per m3 niet samengedirukte
vuitods.
De opewingstöden van storitiplaalts ,,Amihoede" zijn: maandag tot en met zaterdag
van 8J30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur.
Het storten is alleen mogeiyk door afgifte
van bonnen, weüke vooraf op het gemeentehuia van Loohem, Markt 23, gekocht moeiten worden.
NJB. Het gemeentehuis van Loohem is alleen 's ochtends geopend van 8.00-12.30 uur.
Indien men nadere inlichtingen wenst over
Storting van vuilnis op de Stortplaats der
gemeenite Lodhem dan dient men zich te
vervoegen b tJhet bureau Gemeentewerken
te Lochem, tel. 00730-1141.
Nadrukkeyjlk wordt er nogmaals op gewezen dat sinds 2 oktober jl. op grond van
antiikel 134 van de Algemene Politieveror-

Atan de kinderboekenweek die momenteel
in de galerie van de bibliotheek te Vorden
wordt gehouden, is meer aandacht besteed
dan in voorgaande jaren, doordat men
ti>w£i meer ruimte ter beschikking heeft.
In deze galerie wordt momenteel namelijk
de tentoonstelilinge houden van Andersen
en andere sprookjesauitteurs. Daarnaast
werd er voor de kinderen van de hoogste
klassen van de lagere scholen een wandelpuzzeltocht gehouden,, waaraan door de
jeugd met vol enthousiasme werd deelgenomen. Bij de vierde klassers werd de eerste prijs gewonnen door Miranda Kruitbosoh; Mas 5 Rita ter Haar, terwijl Karin
Lauckhart de eerste prijis bjj de zesde klassers behaalde.
Voor de kinderen uit de klassen l tot en
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-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323JJ

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

1

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

1

morgen ven 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van
16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

dening in de gemeente Vorden geen vuilnis
kan en mag worden gestort. Tegen overtreders zal streng worden opgetreden.
Ad 2.
De g-emeenteiyke subsidieverordening
ingevolge de door de raad der gemeente
Vorden djd. 27 april 1976* vastgestelde „Algemene Subsidieverordening Vordense Verenigingen 1976" kunnen burgemeester en
wethouders aan plaaiteeltjlke verenigingen
op hun aanvraag een subsidie verlenen met
inachtneming van het bepaaUdie in deze verordening. Onder plaatselijke verenigingen
worden begrepen: bdninien de gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen, plaatseiyke afdeling van landelijk, provinciale of
regioniallJe organisaties, commissies of instellingen.
Om voor subsidie in aanmerking te komen,
moet de vereniging (als hierboven bedoeld):
— op l januari van het jaar, waarvoor subaidie wordt gevraagd, tenminste één
jaar onafgebroken als vereniging hebben bestaan;
btirgemieesiter en wethouders kunnen in
een concreet geval een vrüsteüling van
deze bepaling verlenen;
—• de leiding van de verenigtogsaktiiviteiten hebben toevertrouwd aan een peraoon of een aanttal personen, die daarvoor naar hiet oordeel van burgemeester
en wethouders voor wat betreft opleiding en ervaring, bevoegd is;
— naar het oordeel van burgemeester en
wethouders voldoende aktiviteiten ontplooien.

Niet voor subsidie in aanmerking komen
die verenigingen die naar de mening van
'burgemjeeslber en wethouders gericht zfln
tegen het wettig gezag, de goede zeden en/
of de bestaande maatschappelijke orde;
geen voldoende verantwoord financieel beleid voeren; in een zodanige financiële positiie verkeren, dat subsidiëring overbodig

•

moet wordien geacht; niet genoegzaam alle
geschikte middelen hebben aangewend om
het inlkomsttenpeil te verhogen; uitsluitend
binnen het verband van een kerkgenootschap of getooflsgemeenschap, schoolverenigingen, politieke partijen en vakverenigingen werkzaam zfln.
Vóór l med van ieder jaar, waarin een vereniging voor subsidie in aanmerking wenst
te komen, dient een aanvraag te worden
ingediend.
Deze aanviraag dient vergezeld te gaan van:
- een gewaarmerkte ledenlflist per l januari van 't jaar waarvoor subsidie wordt
verlangd;
— een gewaarmerkte Iflst van die leden,
die op l januari van het jaar waarvoor
stibsddie wordt aangevraagd de leeftfld
van 18 jaar nog niet hebben bereikt;
— een geAvaajTnerkte Itjat van donateurs indien aanwezig - per l januari van het
jaar als hierboven bedoeld;
— de rekening van baten en lasten over
het afgelopen boekjaar c.q. verenigingsjaar en - indien mogelijk - de balans
op de laaJtiatie dag van het kalender- of
verenigingsjaar;
— een verslag van de secretaris of de met
hem - naar het oordeel van burgemeestier en wethouders - gelflk te stellen
(flumiktionaris, waarin ojm. de in het voorafgaande verenigingsjaar ontplooide aktiiviiteiiten worden vermeld.
Daar deze verordening in april 1976 door
de raad werd vastgesteld zal voor wat bettreft de datum van inzending de nodige
soepelheid voor het jaar 1976 betracht
worden.
Ad 3.
Spreekuur burgemeester
In verband met afwezigheid van de burgemeester op vrijdag 29 oktober 1976, is het
spreekuur verschoven naar donderdag 28
oktober ajs. van 10.OOJl2.00 uur.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden
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Jeugdprijzen
kinderboekenweek

met 3 werd; dondeaxlagmiddag een kleurwedstrijd georganiseerd, waaraan door
ruim 100 kinderen werd deelgenomen.
Hieraan waren geen prijtzen verbonden. Het
was uitsluitend voor de gezelligheid. Tussen de bedrijiven door werden de kinderen
getrakteerd en aan het slot van de middag
las mevrouw Hazekamp een verhaal voor,
waar allen zeer geboeid naar hebben geluisterd.
Wloensdagmiddag was er voor de kleuters,
die anders een voorleesmiddag hebben, een
poppenkast. Alle jongens en meisjes die
aan de verschillende evenementen hebben
dieelgenioimen kregen een presentje overhandigd in de vorm van een pen en een schrift.

ZONDAG 31 OKTOBER
In de kerkgteschledenis is en blijft de da.tum 31 oktober een belangrijk „ge-geven":
de reformatie, de kerMiervorming van o.a.
Miaarten Luitihier en Johannes Qalvijn. Zij
probeerden het hart, de kern van het Evangelie terug te vinden en aan elkaar door
te geven:
sola fide - door geloof alleen,
sola gra tia « genade alleen,
soli deo gHoria — God alleen de eer.
Met kerkhervorming, het hart van het
Bfllbelsgetuigenis (terugvinden, bewaren en
aan elkaar doorgeven
daar is de kerk
aütijd mee bezig. We zfln er noodt mee Waar.
In de Hervormde dorpskerk te Vorden zal
genoemde zondagtmorgen, 31 oktober, een
dienst gehouden worden van Schrift en Tafel, van Woordverkondiging en Viering van
het Heilig Avondmaal.
Elke zondag is er tijdens de morgendienst
Mnderoppas in De Voorde, Kerkstraat 15.
De gemeente wordt uitgenodigd op deze
bizondere datum deze „dubbele dienst" van
hoorbare en zichtbare evangelie-verkondiging mee te maken.
DS. KüTIIIR VAN DRIMMELEN
SPREEKT TE VORDEN
Ds. KatMe van Drimmelen, de bekende predikanite die vanuit Oostenrijk (Wenen)
werkt voor het Europa-paatroaat voor
Bucumienigclbje ibetreklkingen (vooral dan in
de landen van Ooat-Buropa) komt dinsdagavond 2 novemlber in De Voorde, Kerkstraat
15 te Vorden, spreken en vertellen over
haar werk, haar vele contacten met mensen in het oost-Jblok".
Door haar bemiddeling heeflt de Hervormde kerk begin september (rond de gehouden Kerkedag 11/12 september j.l.) als gast
kunnen ontvangen de Hongaars-Joegoslavische predikant ds. Lajos Póth uit Subotica. Stellig zullen velen ds. Van Drimfliielen willen onitmoeten en horen vertellen
over haar moeilijke werk en haar zo belangrijke contacten in Oost-iEJuropa. Iedereen is van harte welkom. Ook de jeugd
wordt graag uitgenodigd voor deze bizondere bijeenkomst!
AKTIE: GAST AAN TAFEL
Tijdens de Danlkdienat voor gewas en arbeid (op de avond van de Dankdag, volgende week woensdagavond 3 november) zal er
in de Hervormde kerk genegenheid zijn om
de spaarbusjes, de kamtonnetjes van de aktie: „Gast aan tafel
" in te leveren. De
akttüe loopt van de biddag (maant jJl.) tot
de dankdag, 3 novemlber a .s. Deze steeds
ook in Nederland doorlopende aktie van de
NOVIB ie bestemd voor blfltvende voedeelverbetering in de z.g. derde wereld.
Tijdens de dienst en ook wel voor de aanvang van de denst kunnen de spaarfcartonnetje geplaatst worden op de tafel voor
de kansel. Nog even deze tip: ...wilt u de
busjes deze laatste dagen nog een goede
geyen...!?!

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 31 oktober: 10.00 uur ds. J. C. Krajenibrink, Dienst van Schrift en Tafel. Kinderoppas im De Voorde, elke zondagmorgen
Woensdag 3 november (Dankdag): 19.30
uur ds. J. Veenendaal
QHRBFORMBERDE KERK VORDEN
Zondag 31 oktober: 10XK) uur ds. J. B.
Kuhlemeder en kdndernevendienst; 19.00
uur da. F. D. Rooze van Eefde-Ciorssel
RJC. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crèche) ; (woensdagavond 19.30 uur
RJK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 16.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoogmis); dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur; dinsdagavond om 19.30 uur
ZONDAQSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1878
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.16 uur
WEEKENUJ-, AvOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur dr. J. Wegohelaer, teL 1566
De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
dr. J. Wegchelaer, teL UM6
WEEKKNDDIEN1ST GROENE KRUIS
uitafliultend te informeren aan het wflkgebouiw, Burg. Qalléestraat, tel. 1487. Spreekuur wijtazusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wiJkgeb.
DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitsluitend spoedreoepten
TAFELTJE-DBK-JE

Hele maand oktober: mevrouw Gille, tel.
2151, graag bellen tussen 8.00 en 9.00 uur
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bij
geen gehoor kan het politleburo, tel. 1230
of de families Etferkaump tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1882,
gebeld worden
BEGRAFENISDIENST
d« heer De Jonge, Ruurloseweg 87, Vorden,
tel. 1946; bij geen gehoor 05750-12931
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag' en vrtydag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsJstoriekamar 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
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in d» konsistoriekamcr 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 ledere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345
SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

DIERENTEHUIS „DE HRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, teL 0576016003. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17nl9 uur; wo. en za. 10.8012.30 uur; zo. gesloten
OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.
maandag
14.00-17.80 u. 14.00-17.30 n,
dinsdag
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 U.
woensdag
14.00^17.80 u.
14.00-17.30 u.
woensdagmiddag
voorleesfcaliCuurtJe
14.00-14.30 u.
donderdag
10.00-13.00 u.
vrijdag
14.00-17.30 U,
1850-21.00 <i. 14.00-1730 U.

Knallers
van
koopjes

varkenslappen

Aanbieding

Kogelharde
SPRUITEN

bij A&O
Donderdag • Vrijdag - Zaterdag

MALSE

Fricandeau
VAN DE SCHOUDER

SLA

500 gram

2 kroppen

COMBANO sherry

BBi

fles van 445 voor
bij 3 flessen voor 11,-

PANKLARE

Heerlijk voor bami/nasi

soepgroente

vark.poulet

200 gram

300 gram
LEEUWEZEGEL

halvarine
Voor een heerlijke snert

ZOETE

2 kuipjes van 132 voor

mandarijnen

hipsbeen "°m

ZONDER PIT per net

Varkenspootjes 3 v. 99

alleen vrijdag
PLASTIC FLES

•B

magere melk

MAGERE

liter

runderlappen

Grolsch bier

500 gram

krat met 20 beugelflessei
NIEUW IN ONZE SUPERMARKT ^

kaas- brood- notenboetiek
FIJNE VLEESWAREN
UIT EIGEN GRILL

varkensrollade
100 gram

Gebr. gehakt
100 gram

Sandw. cotelet

t

VERS VAN HET MES

gloeilampen
bij ons slechts
4 0 - 6 0 - 7 5 of 100 Watt

Vj aankoop van 500 gram jong belegen vos

2e 500 gram halve prijs
RAMBOL

RESTANTEN OPRUIMING

A

vaatjes zeeppoeder

MET WALNOTEN
100 gram van 216 nu

TEGEN STERK VERLAAGDE PRIJZEN

O
Vanaf heden pracht sortering

100 gram

BUITENLANDSE KAAS EN
DIVERSE SOORTEN NOTEN

Snijworst

O

150 gram

Dreft E 5
pok van 589 nu

SU SY

closetpapier

Zak met 4 stuks

krentebollen
van 107 voor

heel kilo

BH
NATUREL OF PAPRIKA

GEISHA

stukjes ananas
2 blikjes

mm
SISI OF HERO

chips
grote baal van 89 v.

K.G.

theezakjes
nu per pak

HBKBB
VOOR DE KLEINTJES

lange vingers
pak van 109 voor

vruchtensinas

A&O,meer
danall&snjmaar
voordelig

liter
ROOMBOTER

capri cakes
HALVAMEL

koffiemelk
V2 liter van 136 voor

normaal 189 nu
3 PACK

Bonito's
van 155 voor

Albers - Vorden

Hallo, hier ben ik dan. Mag
ik me ven voorstellen. Ik
ben geboren op 26 oktober
1976 om 11.08 uur. Mfln
naam is:
HERBERT
Roepnaaim DENNY
Mijn pappie en
'mammie zgn
Marinus en Rla Visser
Vonden,
Berend van Hackfoxitweg 44

BOOMSMA
BERI INBURGER

Bessengenever
BOLS liter van 12,60 voor
met gratis long drink glas

Voor de vele belangstellMg,
felicitaties, planten en cadeaus tydens onze trouwdag, zeggen wfl u hartelijk
dank.

1090

Offley sherry
van 10,45 voor

Jonge genever
Ganzeboom, liter

Jagermeister
fles van 14,95 veer

Du Jardin vieux
liter van 15,25 voer

Kruidenbitter
CATZ fles van 12,25 voor

1170
1295
1395
1095

500 gram

Uit aller naam:
J. B. M. Schröer

Jan en
Hlly Meulenbrugge
(«n Elja)

De gezongen uitvaart zal plaatsvinden op donderdag 28 oktober om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Antondus van Padua te KranenibwrgJVorden, waarna d» begrafenis op het R.K.
Kerkhof aldaar.

Zware eiken meubels

Hengelo Gld., oktober 1976
Maansitraat 7

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
zaal Schoenaker.

De belangstelling, welk ik
mocht ondervinden bfl d«
viering' van mijn 65e verjaardag, (heeft mt) veel
vreugde beaorgd.
Allen dank ik langs deze
weg, hantelflk daarvoor,
welke daartoe hebben bijgedragen.
F. A, Bendnk

Vader is opgebaard in de aula van „Nuova", Zutphenseweg 73 .te Vorden. Bezoek van 18.00 tot
19.00 uur.

Hengelo Gfld., oktober 1976
Berkenlaan 6

per kilo

Telefoon 05750-14894

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

„HET HOGE"

J. J. Dijkerman

SCHOOL MET DE BIJBEL

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334
FEESTELIJKE
OUDERAVOND
op donderdag 4 november a.s. in het
Jeugdcentrum. Aanvang half acht.

Heeft u wel eens
op de televisie gekeken

De leerlingien van de zesde klas verzorgen het programma

naar de modieuze kleding

zang, toneel, musical

van de Hammonds ?

Ouders, leden en bei
ellenden,
welkom! •

Daar kunt u
bij ons
wat aandoen!

é

presenteert op zaterdag
30 oktober a.s. de heropvoerinig (wegens
enorm succes) van het

Denkt u aan de

bazar
*

MODEHUIS

van de „/Welfare" van het
Ned. Rode Kruis afld. Vordwi?
Deze is op

woensdag 3 nov. a.s.
van half drie tot negien uur in
„de Wehmae", Nieuwstad, Vorden.
,/Wieifiare", af d, Vonden

UW Warme Bakker

GARAGE KURZ

Te koop: Gr. Yorks en
NXi. B+ beren. D. Lettink,
Ldeferdnlkweg l, Vorden,
telefoon 05703-1526.

5 kilo

Magere speklappen
500 gram

Hacheevlees

Aangeboden:
Ford 1600 L, bj. 1972,
km 78.000, Bovag garantie.

300 gram

GARAGE KURZ

i# MO
4 stuks

Te koop: houten hobbelpaard ƒ 15, — ; rode houten
box ƒ20, — ; boxkleed
ƒ5,—; babysitter ƒ7,50;
stoeïter ƒ30, — ; alles in zeer
goede staat. Telefoon 2579.

WOENSDAG 3 NOVEMBER

Vleesgehakt
500 gram

Hamburgers
3 stuks

Panklare rode kool
500 gram

Fijne handperen

248
225

Te koop: ± 70 are beate
altoppelknollen. Briefjes
voor zaterdag 30 oktober
12.00 uur. J. Ooaterink, Almenseweg 59.
Aangeboden:
Sdmca 1100 Special, bj.
19712, km 85,000, Bovag
garantie.

GARAGE KURZ
Industrieweg 6 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Te koop: een in prima staat
zijnde Kireddler bromifiletis.
Te bevr. F. H. B. ScMeeioorn, OQdhorstweg l, Wichtnond.

BAKKERIJ

feestavonden

A

en wel op 5 en 6 nov.
Gebracht zal worden de klucht

VAN

„DRIE IS TEVEEL"

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Aanvang 19.45 u/ur.
Entree: vrtfdag 5 novemlber ƒ 3,—
Zarterdag 6 november met na afloop

dansen

Te koop: knLelkippen en
gasigedser. Rouwenhorst,
AJlanenseweg 37, tel. 1285.

500 gram

Jonathans
Citroenen
mmm

presenteren u hun gezamenltfke

Industrieweg 6 - Vorden
Telefoon 05752-1649

Gekookte bietjes

voor nodige
broodvariaties

G.M.V.L - JONG GELRE
BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN

Te koop: oHehaard Beckers,
gevelkachel (aardgas).
B. Voneman, Ondeseweg 27,
Vorden.

DINSDAG 2 NOVEMBER

kilo

Landeweerd Zutphen
Laarstraat l

„KRATO"

Industrieweg 6 - Vorden
Telefoon 05752-1649

Klei-aardappelen

1

FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

GRATIS!

GARAGE KURZ

Toneelvereniging

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonkamer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

krijgt u een matrasje

Industrieweg 6 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Gevraagd: hulp in de huishouding voor woensdag- en
vrijdagmorgen. Aanmelding
graag na 8 uur 'a avonds.
. BreuniSj Ghristina10, Vorden.

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomfafel, ronde
lage fafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

KINDERWAGEN

Toneelvereniging

Aangeboden:
Citroen GS 1220 Club, bj.
1973» km 60. .000, Bovag
garantie.

af fabriek

Bij aankoop van een

Aangeboden:
Peugeot 204 break, diesel,
bouwjaar 1971.

Malse andijvie

van 19.00-20.00 uur
Kosten ƒ 15,— per persoon
Zdekenfondslleden met hart-, long- of suikerziekte
'kunnen op vertoon van hun ziefcenfondsJkaart
gratis gevaccineerd worden.

Vermist: grijs gevi. poes
met wiibbe bef. Tegen bel.
terug te bezorgen De Boonk
21, telefoon 2801.

Fijne verse worst

dinsdagavond 2 november

op de leeftijd van 95 jaar.

„De Kerkestraat is een
keurige straat"
Aanvang 20.00 uur in zaal
Schoenaker, KranenlburgVorden.

MAANDAG l NOVEMBER

griepvaccinatie op

weduwnaar van G. M. B. Rotink,
eerder van J. M. B. Rotdnk

Vorden, 25 oktober 1976
Wiildenbordhoeweg 23

presenteert op zaterdag
80 oktober ajs. de heropvoering (wegens
enorm succes) van het
blijspel
„De Kerkestraat te een
keurige straat"
Aanvang 20.00 uur in zaal
Schoenaker, KranenburgVorden.

DRY

De plaatséltfke haiisaoitsen geven
nog gedegenheid tot

JOHANNES JOSEPH SCHRÖER

„KRATO"

MED.

Griepvaccinatie

Heden overleed toch oog onverwacht, voorzien
van de Sacramenten der Zieken, onze lieve vader,
behuwd-, groot- en overgrootvader

[

/\,..spcciaal

mJtnjv.

TAKE IT EASY
Leden JjG. Vorden ƒ5,—; nlet-<leden
ƒ«,—
Residentie:

ZAAL SCHOENAKER Kranenburg

Heren
ruitoverhemden
moderne kleuren
polyester/ katoen

Discount Centrum
Aanbieding prachtige zwart-essen

stollenwand
250 cm breed

•

SPECIALE PRIJS

19,90
textiel en mode

795,DORPSSTRAAT 29

maten 37 t.m. 43

RUURLO

/chooIclermciA
raadhuisstraat tel 1367 verten

Radio-TV-speciaalzaak „OLDENKAMP" biedt u aan:

66 cm Kleurentelevisie
MODEL 1744 VAN ITT SCHAUB LORENZ
van f 2578,- voor slechts

66 cm Kleurentelevisie
MODEL 1849 VAN ITT SCHAUB LORENZ
van f 2748.- voor slechts

Bij aankoop van een van deze modellen krijgt u een prachtige

2398,-

Stereo platenspeler

Deze aanbieding geldt alleen als H niets Inruilt. Mocht u wel willen inruilen, kom dan
eens vrijblijvend informeren naar onze hoge inruilprijzen.

2448,-

Speciale aanbieding voor vrijdag en zaterdag

op alle langspeelplaten

56 cm Kleurentelevisie

1,50 KORTING

2198,-

MODEL PRAFEKT VAN GREATZ
van f 2398,- voor slechts

op de normale prijs!

Op deze toestellen 3 jaar garantie

RADIO EN TELEVISIE

EET

KENT

met 2 boxen ter waarde van f 298,- voor slechts
(zolang de voorraad strekt)

SPECIAALZAAK

„OLD

SCHAUB-LORENZ

STATIONSWEG l - VORDEN - TELEFOON 05752-2577

DE ZAAK WAAR U EEN ZEKERE SERVICE KUNT VERWACHTEN

Radio-T.V. speciaalzaak Oldenkamp nu ook

Reeds een komplete video set vanaf

AKAI VIDEO DEALER «

f 2498,-

voor Vorden en de rest van de Achterhoek

AKAI VIDEO verkoop, service, verhuur

Toneelvereniging

„KRATO"
presenteert op zaterdag
30 oktober a.s. de heropvoerlnig (wegens
enorm succes) van het
blflspel
„De Kerkestraat Is een
keurige straat"
Aanvang 20.00 uur in zaal
Schoenaker, KranenburgVonden.
Aangeboden:
Alfasud, bj. 1975, km
50.000, Dovag garantie.

GARAGE KURZ
Industrieweg 6 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Wie zflm tuin wil laten
onderhouden of met bloembollen zit te houden, laat
het weten! Brinkerhof 45,
Vorden.
Aangeboden:
Daf 55 Stationcar, moet
opgeknapt worden.

dekens, matrasjes, lakensets
alles voor uw baby

Telefoon 05750-14894

Laarstraat l

„OOST-NEDERLAND"
waarvan het Aüigemeen Ziekenfonds „O.G.Z.O."
te Goor de administratie verzorgt, geeft u nadere
irilichtinigen (teL 05470-3305).

WUhelmimalaan 3 (tel. 05752-1419) kan u informeren. Deze heeft spreekuur elke dinsdagavond
van 18.45 tot 10.45 uur in het Groene Kruisigebouw.

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Discount Centrum

Ajanvang 20.00 uur in aaal
Schoenaker, KranenburgVonden.

eiken eethoek
met uitschuif taf el

995,-

blouses, puli's,
pullovers, vesten en
overpull's
Komt u ook eens vrijblijvend kijken

tent iel en mode

/choolclermcift
raadhuisstraat tel 1367 vorden

t Zutphenseweg _ Vorden
'
Te koop gevraagd: stukje
grond waarop gebouwd mag
worden in of nabfi Vorden.
Telefoon 05782-2268.
'

SPECIAAL VOOR U !!

.;

Maandag l november begint
-weer de verkoop van

[Afhalen UITSLUITEND
L's morgens tussen 9-13.00
•jiiur en van 17.00-19.00 u.

Voor

RUURLO

Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad

Het Zuivelhuis
te Ruurlo - Dorpsstraat 28 - Tel. 05735-1688

Regenpakken en -broeken

Mevr. Stoffels
LOSSE VERKOOP:

SUPERMARKT

Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
in de xuodekleuren, water, en winddicht, tfzersterk, gelaste naden

iZutphenseweg 4, Vorden
ïtelefoon 2367

Enorm zware

DORPSSTRAAT 29

MODIEUZE KOLLEKTIE

FIETSENBEDRUF
f TRAGTER

STAATSLOTEN

Toneelvereniging
presenteert op zaterdag
30 oktober Q.JS. de heropvoeding (wegena
enorm succes) van het
blflspel
„De Kerkestraat Is een
keurige straat"

OM MEE TE KOMBINEREN

tTe koop: olietank met hand"pomp 1300 liter ƒ225,—.
[H. J. Seesdnk, De Bongerd
.6, Vorden, tel. 2218.
fe
[Ruime sortering1 in kinderHetsen in de merken Bmpo,
GazeOle, Union, Westa,
Rd/vel en nog diverse goedkopere merken. AJle fietsen met één jaar garantie
op faibotiekstflouten en ook
verzekerd van levering van
>nderdelen na jaren gebruik. Zie etalage bfl

Moet u uit het ziekenfonds omdat u boven de
loon. of inktornieniggireins komt?
De particuliere Zieklteiko^enveiizekerling

J. H. OONK

„KRATO"

GARAGE KURZ

Algemeen Ziekenfonds
„O.G.Z.O"

Industrleweg 6 - Vorden
Telefoon 05752-1649

Te koop: Renault 4, bj. '74.
In staat van nieuw. Telef.
05755-367, Olburgseweg 37,
Steenderen.

gereserveerd

Lndustrieweg 6 - Vorden
.Telefoon 05752-1649

Ook de plaatselijke zdekenfondslbode de heer

Drogisten]
TEN KATE

..„speciaal voor u

Aangeboden:
Dartjsun Ohenry, 3-deur», bj.
1973, km 80.000, Boviag
garantie.

Landeweerd Zutphen

GARAGE KURZ

KunstgebittenreparatJe

Te koop: g.oJi. kinderwagen. H. Jansen, Induatrieweg la, Vorden.

LEDIKANTJES

NAAR:

enkele
medewerkers

Wapen- en Sporthandel

GXDXJ.

Graafacbapbode
[Sigarenmag. BOEBSMA
it - Tel. 1553

wy zoeken voor dl rekte plaatsing
in diverse afdelingen van onze
Supermarkt

mannelijk of vrouwelijk
Utedt iocltnlfentl

Zutphenseweg

Vorden

SolMcditaties te richten aan de dlwlkitie,
p/a Sitationsataaat 14, Rouirio, tel. 05735-1541.

TWEEDE BLAD CONTACT -VORDEN

Donderdag 28 oktober 1976
88e jaargang nr. 84

RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN
Raad van Vorden akkoord met de verbouw gemeentehuis tot dorpscentrum
De gemeenteraad van Vorden heeft zich dinsdagavond akkoord verklaard met 't voorstel van B. en W. om het huidige gemeentehuis over te dragen aan de Stichting Dorpscentrum tegen een koopsom van / 250.000,—. Tevens zal bijgedragen worden in de
stichtingskosten tot een bedrag van / 230.000,—. In het verwachte jaarlijkse exploitatietekort (als indicatie wordt genoemd een bedrag tussen de / 75.000,- en /100.00,-)
zal een bijdrage worden verleend van maximaal / 75.000,—. Het betrof hier een principe-uitspraak van de raad.
Namens de ODA-lfirakitfle «temde de heer
A. J. Lflchtenfoarg van harte met de voorstellen van B. en W. in. „De Stichting
Qorpscenitnuim kan niu Streven naar een bedrag dat lager ligt dan ƒ75.000,—," zo
zei hij.
De heer A. Ploeger dde namens de frakjtie
ivan de Partij van de Arlbedd het woord
voerde was wel bij} dat de lijdensweg nu
eiradelrjlk achter de rug is maar had nog
wed enige reserves ten aanzüen van de
plannen.
„Reserves omdat van iets bestaands niet
alttfd een optimum aan bruikbaarheid is
te maken, reserves omdat de combinatie
van toneelzaal en sportzaal in het praktische gebruik niet ideaal is. Reserves in politieke zin omdat wty van mening- zijn dat
wij in Vonden niet altijd op de „igoedlkope
toer" moeten gaan als het om ao iets essenitieels gaat voor de gemeenschap als geheel," aldus de heer Ploeger, die door burgemeester Vunderink werd medegedeeld
dat de huidige brandiwieer garage zal worden gebouwld op de plek van de huidige
gymzaal.
De heer Ploeger wees erop dat een derde
spöntlokaal voor Vonden noodzakelijk blijft.
Burgemeester Vundertak zed het hier mee
eens te zijn. „Mocht de toneel- en sportzaal
achter het gemeentehuis niet die akkommodatie Weden die we ervan verwachten,
dan zal er beslat een oplossing komen voor
toon dat derde gymlokaafl,'' zo sprak de
heer Vunderinlk. Tenslotte merkte de heer
Ploeger nog op dat zijn fraMie geen enkele
moeite heeft om meer bij te dragen dan
maximaal ƒ 76.000,—.
Mr. R. A. v. d. Wall Baike (WD) vond het
door B. en W. gedane voorstel voortreffelijlk. „.Rjudimite voor boven de ƒ 75.000,— is
beslist aanwezig," aldus de heer v. d. Wall
Bake die eraan toevoegde dat de woorden
van de heer Ploeger („Op de goedkope

toer gaan") hem (de heer v. d. Wall Bake)
niet udt heit hartt zijn gegrepen.
De heer L. de Boer (Vordens Belang) zei:
„Wij juichen pas als de voordeur van het
dorpscenitrurn open gaat." Aan zfln verzoek
dat B. en W. die raad volledig op de hoogte
zullen houden omitrent berekeningen etc.,
zal gehoor wonden gegeven zo deelde de
voorzitter mede, terwijl de heer Vunderink
'het met de heer De Boer eens was dat gestreefd moet worden naar continuïteit van
het huidege bestuur. Oollege en bestuur
Stichting Dorpscenltnum zullen dftt punt nader onder de loupe nemen.

Rijwielvergoeding
gemeen te personeel
Het voorstel van het college om die rflw&ëlitoelage voor de mensen van gemeente wierken Vast te sltellen op 120 gulden per
jaar vond geen genade in de "ogen van het
meremdeel van de raad.
De comtmtisaie voor georganiseerd overleg
had geadviseerd een bedrag van ƒ 144,—.
De heer A. Ploeger (PvdA) zei het te betreuren dat hét college dit niet heeft willen overnemen. „'Uut informatie bij omliggende gemeentes is nüj geMeken dat deze
ƒ 144,— overal wordt gehaniteerd."
De heer J. F. GeerJcen (d>A) sprak woorden van gelijke strekking en vroeg zich af
waarom zo ver beneden de regio?
Burgemeester Vunderink was het met beide sprekers volstrekt niet eens. „Wij hebben ook bij omliggende gemeentes geïnformeerd. Wij kregen de indruk van ƒ 120,—
boven het gemiddelde te zitten.
lijk heWben we niet naar dezelfde gem
tes gekeken. Bovendien kammen ze in Vorden met deze vergoeding om de drie jaren
een nieuwe flets kopen," zo sprak de heer
Vunderink.
De heer Lenselink (Vondens Belang)
ƒ120,— een „knappe vergoeding". De

Zo ging SfV Ratti met een 1—0 voorsprong
de rust in.
De verwachting was dat in de tweede helft
een geheel ander SV Ratti te zien zou zfln,
maar het was weer hetzelfde spelbeeld:
men bleef slordig spelen.
SV Ratti begon zenuwachtiger te spelen
en met zekere angst voor de gelijkmaker,
omdat de anele uitvallen van Helios niet
ongevaarlijk waren.
J. Nijenhuiis had twee overtredingen begaan en moest door wisselwerking het veld
verlaten. Hiervoor kwam J. Tjeerdsma in
VORDEN THUIS GELUK
het veld, maar ook hfl speelde te zelfzuchTEGEN LOENERMARK: 0—0
tig en probeerde op zfln manier een doelVonden is er ook in de derde thuiswedstrijd punt te forceren, wat hem niet gelukte.
in dit seiHoen niet in geslaagd om tot winst Hoe verder de wedstrijd naar het einde toe
te komen. Heit wend tegen Loenermark gtimig hoe angstiger men werd. Aan deze
O—O, hetgeen wel betekent dat de geel- angst maakte H. Sloetjes met een afatandatwanten na vijf wedstrijden nog steeds on- schot van plm. 20 meter in de linkerbovenhoek onhoudbaar voor de doelman van Hegeslagen zijn.
In d» eerste helft deden Vorden en Loe- lios, een einde, zodat SV Ratti door zijn
nercrnark weinig voor elkaar onder. De slechtte spel de volle winst op de Kranenstrijd speeUde zich hoofdizakelijk af op het burg kion houden: 2—0. Voor 1SV Rattd een
middenveld waar voonal de thuisclub zich wedstrijd waar men niet lang zal over nadikwijls bezondigde aan te kort spel. In de praten.
eerste 46 minuten viel maar één goede sco- SV Ratti 2 is van de goede weg afgeraakt
rinigttnogelijfkjhedd te notenen, toen Geert want vorige week verloor men van CJVHeensink keihamd tegen die Loenermark- ers met l—2. Nu liet men de volle winst
doelman opschoot. Aan de andere kant had M>ij WSlhelmina SSS in Zptphen liggen met
Gerand ten Have in het Vonden-doel een dezeUJde uitslag l—<2.
geimaikkielijlke middag en Ibehoefde hij
RATTI-YW: 2—l
slechts sporadisch in aktae te komen.
In de ttwwede helft wend er iets vinniger RatJtd smaakte zondagmiddag het genoegen
(gespeeld door twee ploegen dde elkaar vol- om de volle buit binnen te halen tegen het
komen in evenwicht hielden. Er wend over bezoekende YW; de Doetmchemimers verhet algemeen door bedde teams konsekwen- loren met 2—il. Al in de tweede minuut
te martdeklkümg toegepast zodat de goed lei- was het raak. Een har dschot van Theo
dende arbiter nogal eens een vrije schop Polman kon de YW-keeper ndet voldoende
moest uitdelen.
onder controle krijgen, waarna de hand
Halverwege de tweede heMt had Geert werkende middenvoor Ant. Peters de teHeersinik pech toen een fraaie kopbal van nugisprinigenlde bal in de rechterbenedenhem tegen de paal belandde. Dit was het hoek plaatste: l—O.
enige wapenfeit van de thuisclub dat in YW reageerde met felle tegenaanvallen.
deze periode wel een licht veldoverwicht Een hoge voorzet van rechts werd door de
had dankizij uitstekend stuwend werk van Rattt-goalie verkeerd beoordeeld, waardoor
de uitblinkers Reinier Teerink en Bertus een der gasten de bal net onder de lat kopNijenhuis. Het bleef evenwel O—0; een 'te: l—1. Ratti knoop hierna enige malen
juiste uitslag gezien het spelbeeld.
door het oog van de niaaM; slecht schieten
van YW voortewam erger, zodat de rust
met gelijke atand inging.
SV RATTI 1-HEIOS l (afd. zaterdag)
Na
de thee hetaselfde spelbeeld met wisseSV Riatti kreeg het onderaan staande Helios op bezoek. Dit moest dus voor de lende kansen voor bedde teams; de ballen
groen-jwïtiten geen zware opgave zijn. Het gingen telkens rakeMnigs langs of over het
leek er even op dat het een grote over- doel. R. Heuvelink maakte er even later
winndg1 zou wonden, want in de 3e minuut 2—il van; hfl speelde zich netjes vrij en was
van de wedstrijd scoonde J. Nijenhuis uit de YW-lkeeper - dïe op een voorzet rekeneen voorzet van P. Bielawski met een kop- de - te sMon af met een hard schot net
langs de paal. Rattd kreeg nog diverse acobal de openingstreffer.
De spelers van SV Ratti begingen toen de rinigskaneen, maar alleen een bal van Th.
fout om de tegenstander te onderschatten, Heuvelink werd nog gevaarlijk voor de
want men ging lakoniek en slordig spelen. gaaten.
De balen werden 290 onzuiver geplaatst,
zodat Helios keer op keer de aanvallen kon VOETBALUITSLAGEN
overnemen en zelfs nog tot scoringskansen
kwam. Maar ook Helios deed dat onzuiver. EN PROGRAMMA
De wedstrijd aakte tot een heel laag peil Uiftsflagen afid. zaterdag: SV Ratti l-Helios
en was het aankijken nauwelijks waard.
l 2—0; WMIhelim. SSS 8-ÖV Ratti 2 2—1;

Tjoonk (W1D) ƒ 120,—: „dok voor mekaar".
Met 7 stemmen voor en 6 tegen besloot de
raad het bedrag vast te steüen op ƒ 144,—.
Konaeikwenities zal één en ander wel hebben, want bungemeester Viunderink liet
doorschemeren dat het college zal overwegen (mede op indicatie van de heer De
Boer (Vordens Belang) categoriën vast te
stellen, zodat zoals de heer Bannlnk (CDA)
helt uitdrukte wel mensen van het gemeentepersoneel wat betreft de vergoeding „uit
de boot zullen vallen". De heer A. Ploeger
tenslotte: „Ik voel me gechanteerd." Burgemeester Vunderink: „Welnee, kwestie
van beleid."
Naar aanleiding van een vraag van de
fraktde van de Partij van de Arbeid om de
mogelijkheden te onderzoeken voor aohoolgymnastLek in de sportzaal voor buitenscholen, antwoordde burgemeester Vunderink diat de kosten zeer hoog zullen zijn.
„Bovendien is het moeilijk om combinaties
te vinden".
„,Om het beheer van het zwemlbad over te
dragen naar het gemeentebestuur is noch
het college noch het bestuur van het zwembad Wij mee," aldus burgemeester Vunderink, dde dit antwoordde op vragen van de
PvidA. Het onderzoek om rijkssubsidie te
knagen voor aanleggen van fietspaden ia
nog in behandeling, terwijl de PvdA (die in
een eerder stadium al deze vragen heeft
gesteld aan het coUege) vender werd medegedeeld dat de suggesties die deze partij
heeft geopperd in verband met de nieuwe
subsidieverordening even izullen worden
„aangehouden" omdat nog niet alle subsidieaanvragen binnen zijn. Van de 24 verenigingen ejd. die een formulier is toegestuurd in dit verband, hebben er tot op
heden 8 gereageerd.
De uitslag avn de konsumentenenquete zal
zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd
in Contact.

Hamerstukken
1

De raad van Vorden ging dinsdagavond
akkoord met het voorstel van B. en W. om
de doktoren Sten-inga en Van Tongeren te
benoemen tot gemeentelijke lijkschouwers.
Voortts om een hoofldiriool aan te leggen in
een deel van de Nijverheidsweg. De raad
voteerdie ƒ 21j240,—.
Verder werd het verhuur van het gemeentelijk sportterrein aan de voetbalverenigtnjg Vorden officieel geregeld. Voor het
jaar 1976 betaald Vonden aan huur ƒ 2250,-.
Voor het ibouwrijpmaken van gronden ten
noorden van de Vordense Beek voteerde de
raad ƒ28.000,—. Aan mevrouw H. M. Keune-Oonk werd 2660 m2 grond, gelegen aan
de Nijverheidisweg, verkocht voor ƒ 18.600,-.

Sï
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BI'J ONS IN VORDEN
Zie zo, de buuls van jonges bunt weer rvao de schole. Zo'n wekke harfsvekantsie mag dan veurde de kinder en de meisters wel bezunder aadug wean, a'j
ze bi'j huus hebt lopen kö'j de lol soms wel op.
Ze zet ow van alles op de kop en haalt de boel oaverende. A'j an 't ende van
de wekke op ow vri'jen zaoterdag zelf nog 't een en ander in order wilt makken mo'j eers maor zeen da'j ow gereedschap weer vind.
A'j Jan vraogt: „Waor hei'j de knieptange?" zeg e: ,,Die hef Appie ehad" en
Appie hef um dan weer op zien beurte an Willem egeven. 't Leste vin i'j urn
weer op de vliering, waor ze wat planken veur knienekauwen en dovenhökke
vandan hadd'n ehaald. En zo geet 't met alle grei.
Maor wat zö'j d'r van zeggen, de jonges mot wat umme handen hemmen, at
ze op straote loopt prakkezeert ze ok van alles en meespat neet volle goeds.
In vergeliekking met onze jonge jaoren hebt ze ok niks te volle ruumte. De
meeste mensen hebl jao haos gin fesoenlukke schure bi'j huus waor zee de
jonges in kont jagen en waor 't zee maor vedan kont klungelen. De tuintjes
ziet t'r allemaole eaven mooi uut, maor is dan ok gin spölruumte meer. Bi'j
un hoop luu meugtde kinder nauweluks op 't gezon kommen, stel dat dat iets
te lien zol hemmen. Vrogger hadd di'j un stuk gres, waor wi'j in konnen graven, de kniens op zetten en van alles doen, net zo 't uut kwam. Maor daor
verandert zovölle dus waorumme ok dat neet.
Kiek maor us nao de kinderspöllekes, zie'j nog wel us kinder met un drievetol? Mesohien bunt t'r onder owluu zat die die dinge ens neet kent. I'j hadd'n
daor ok nog soorten in, wat t'r van ko'j met un touw weggooien en wel zo dat
e zo lange meugeluk bleef draaien, bi'j anderen mos i'j d'r met de zweppe op,
daormet heeuw i'j zo n drievetol 't hele schoolplein oaver.
En hoepelen, zie'j dat nog wel us? Un fietsenrad zonder speeken roll'n i'j dan
met un stok veur ow uut en dan ging 't t'r umme wie dat 't gauwste kon.
Maor knikkeren, lientjenspringen en hinkelen zie'j ze now ok nog wel doen,
eavengood as voetballen, piepvestoppen en ruilen, dit leste is 't achterhookse
woord veur schommelen.
Andere dinge zoas rolschaatsen en tilleviesie kieken bunt t'r weer bi'j ekommen. Veural in dat leste spölleken geet nogal wat tied in zitten en of ut now
wel 't gezondste kindervemaak is, och daor zölle wi'j 't wel met mekare oaver
eens wean bi'j ons in Vorden.
H. Leestman
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Kampioenstouwtrekteam Warken
officieel gehuldigd
Ter gelegenheid van het behalen van het
natteutal kampioenschap touwtrekken in
kg B-klasse ia het eerste achttal
TV Trekluat-Warken officieel gehuldigd ten gemeentehuize te Warnsveld.
Het complete kampioensteam met hun dames werd In de plechtige raadszaal ontdoor het gemeentebestuur, vertedoor burgemeester Hopperus
B u a , wethouder de heer Mannessen van
sportzaken en een deputatie van de financiële commissie.

Aanwezig' waren voorts voonzütter de heer
J. Pootftertman van TrekHust, benevens de
afgevaardigden van het hoofdbestuur der
Programma afd. zaterdag: Salandia 1-SV Nederlandse Touwttnekkens Bond, de heren
Ratti 1; SV Ratti 2jGazeHe Nieuwland 6; G. J. Meulenkamip (voomzititer), B. OlminkErica 3-SV Ratti 3; SV Ratti 4-AZSV 10. hof en W. WoQibert, evenals de heren Denekamp en Wever, resp. voorziitter en secreDames: SV Ratti- Voorst.
'taria van WarnsveWise Boys, waar de TV
1
Uitslagen afid. zondag: Vorden 2-Sp. Brum- Tneklust voorlopig onderdak heeft.
men 3 7—1; Voorst 3-Vorden 3 3—1; Vor- De bungemeester was verheugd hen te kunden 4-Qeken l 2—O; Vorden 5-Sp. Brum- nen orëtvangen en feliciteerde de kampimen 5 3—0; Sp. Brumimen 6-Vorden 6 l— enen, waarop hfl tnots wias. Hij bood voor2; Sp. Bnummen 8-Vonden 7 2—2; Vorden zitter Poortenman een envelop met inhoud
8-Wamsv. Boys 7 5—2; Vorden 9-Dieren- aan.
se Boys 7 2-^1; Vonden al-Sp. Nieuwland Wethouder van sportizaken de heer Mannessen vonid het een geweldige prestatie
al 3—O.
SV Ratti 3-tSV Harflsen 4
Dames: SV Ratti-Oeken 0—4..

Programma afd. aonidag: Vorden-Ootmschae; Voorst 2-Vbrden 2; Vorden 3-Sp.
Ijochem 4; Voorst 4WVorden 4; Hercules 2Vorden 5; Vorden 6-lHercules 3; Vonden 7Baakse Boys 2; Vorden 8 vrij; Erica '76 8Vorden 9; Wamsv. Boys al-Vonden al.

Dammen
VORDENSE DAMMERS
HAALDEN FLINK UIT
De Vordense damcdub DOV heeft de uitwedstrijd tegen DZC udt Zevenaar op overtuigende wijize gewonnen. De gespeelde acht
partijen eindigden allen in een Vordense
zege. De twee winstpunten die DCZ uiteindelijk behaalde kwamen tot stand doordat
de borden 9 en 10 reglementair in remdse
eindigden.
De injdfl/viduele uitslagen waren als volgt:
J. Vdster-H. Ruesdnik 0-^2; G. Stokman-J.
Oukes O—2; J. GerrtLts-J. Masselink O—2;
H. PranisenJW. Heuvink 0-^2; H. GerrtLtsJ. Hoenink O—2; HJuikerMG. Hulshof O—2;
H. de Koning-J. LanfWhaar O—2; E. J. KaalH. ESsélink O—2.
FORSE ZEGE VORDENSE DAMMERS
Het eerste tiental van de Vordense damclub DOV blijft het tot dusver in deze competitie gioed doen. In de thuiswedstrijd tegen Noad n uit Nijmegen werd een 13—7
behaald die tot atanid kwam dankzij de onderstaande individuele partijen:
Th. SlutterJB. Roest O—2; H. GrotenhudsH. Vermeulen l—1; B. NiJenhiuis-F. Kalsbeek l—Hl; H. HL Knanenibarg-M. Lantinga
2—O; S. Wiersma-H. Spaan 2—O; A. Wassink-J. Bhren l—1; G. Dimimendaal-A.
Weyland l—d; W. Heuvink-K. Vinckx 2—
0; W. SloetjesJH. Ruitjens 1—4; J. OukesB. Friesbel 2—0.
Voor de onjderfldnge competitie werden de
volgende wedstrijden gespeeld: GraaskampRuesink 2—0; Masselinlk-Hiiüsihof O—2;
mej. QosiseMnkJLankihaar O—2; Ter BeestHoenink 1—4.

Aktie Jantje Beton
in Vorden
Ook dit jaar Bullen de jeugdleden van de
zwemolub en de padvinderij er volgende
week op uittrekken voor de jaarlijkse aktie
„Jantje Beton" ran het nationaal Jeugtdfonds.
De opbrengst van deze aktie is bestemd
voor allerlei soorten jeugd- en jongerenwerk overal in ons land. Ook de plaatselijke organiserende verenigingen pikken 'n
graanitlje mee. De helft van. de opbrenjgHt
is namelijk voor hen bestemd.

Aktuele
landbouwzaken
De afdelingen Vonden van de AJBTB, ÖBTB
en de Geld. Mfl van Landbouw beleggen
dinsdagavond 2 nc^remtaer in zaal Smit een
gezamenlijke ledenvergadering.
Ir. D. Lftitein uit Kortgene zal deze avond
een inleiding houden over aktuele land,
bouwtzaken. De heer Dutein is sinds kort
voorzitter van de KNILC en bekleedt daarnaast nog bestuursfunlkties in de landbouworganisaties. Onder meer zal hij spreken over het (zuivelbeleid, tankmelken,
d/rooteschadeuitkering etc.

Gezamenlijke
feestavonden
De afd. Vonden van de Geld. Mfl. van Landbouw, Jong Gelre en de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen organiseren op 5 en 6
november hun gezamenlijke feestavonden,
welke zullen wonden gehouden in zaal
Schoenaker.
De leden van Jong Gelre ajullen beide avonden het bekende toneelstuk Drie is te veel
voor het voetlicht brengen, onder regie van

kampioen te wonden. „Dat ben je niet eentwee-drie. We hebben in Wamsvedd sterke
mannen nodig1 niet alleen voor ontze zelfstandigheid maar ook dit naar buiten te
tonen." Hij sprak zijn vreugde uit over de
spontlv&teït van Wiarnaveldse Boys, die de
TV Tre'Must, na haar vertrek bij café Zomjerlust onderdak kon bieden. „Wij zijn
trots op u en erkenlteütjlk." Hy feliciteerde
ook trainer Jan Hulshof met het bereikte
resultaat.
VoonziiitJter de heer Meulenkamp van de
Nederlandse Touwitrekteens Bond vond het
een gunstig telken dat de gemeente zijn
kampioenen officieel ontvangt. Het betekent dat zij in een goed blaadje staan. Hfl
waardeerde dit bijzonder, maar had ook alle
respect voor de kampdoensploeg. Temeer
omdat TreMust ondanks veel pech (verlies
accommodatie, punibenverMes wegens te
awaar) het toch had gered. Hij wenste hen
veel moed om verder te gaan.
Tot slot dankte voorzitter de heer Poortenman het gemeentebestuur voor deze
mooie ontvangst en hoopte hij volgend
jaar weer hier te kunnen zfln maar dan
misschien als kampioen van een hogere
afdeling. Br yoUgde hierna nog een gezellig
samenzijn.

de heer E. Küumper. Tijdens de eerste
avond zal in de pauze een verloting worden
gehouden, waarvan de opbrengst ten goede
komt aan de kerstmiddag voor de bejaarden. Na afloop van de tweede avond zal
Take it Easy dansmuziek verzorgen tot in
de kleine muntjes.

Paardesport
LR DE GRAAFSCHAP
Het najaar is voor de ruiters van de Landelijke Rijtverenigingen weer de tijd van de
samengestelde wedstrijden. In deze tak
van nudtersport, waarin de veelzijdigheid
van de comlbjinatie paard en ruiter getest
wordt in dressuur, springen en croas-country deden de ruiters van de LR De Graafschap regelmatig van zich spreken.
In de klasse Ziwaar is Bert Wagenvoort
met LLghitfeet in Bibengen en Neede tot
goede klasser4mgen gekomen. Afgelopen zaterdag in Varsseveld was hfl opnieuw succesvol. Vooral dank zij zijn snelle cross
waarin hij de op één na snelste tfld liet
noteren plaatste hjj zich in de eindrangsohdküdng als vfltMe.
Ben Wagenvoort met MJona plaatste zich
in de klasse Midden als eerste in de dressuur en wend in de einKlrangschikkdnig zevende.
In de klasse Licht was Paul Westerink
succesvol. Hfl werd zevende in de cross en
plaatste atoh als twaalfde in het grote veld
van deelnemers, die allen de voortreffelijke
organisatie en de fraai gebouwde crosscounitry roemden.
Zaterdag 16 oktober oingasiseerde dé LR
uit Laren een samengestelde wedstrijd op
het landgoed Amipsen bij Lochem. De parcourbouwers hadden een pittige, 3500 m
lange cross uitgezet, met vele fraai gebouwide Wniderniasen, düe voor de ruim 140
deelnemers wel enige moeUijikiheden gaven.
In de klasse Midden werd Ben Wagenvoort met Mbna na een 3e plaat» in de
dressuur tenslotte 4e in de edndrangBchdkkting-. In de klasse Liohtt reed Paul Westerink met Plame zich naar een 17e plaats.

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugtimajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnaatiekveorenjiging Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Ffalklorische dansgroep De Knupduukskes,
(begin 6 okt.) om de 14 dagen zaal Lettink

Schoonheidssalon „Beauty" geopend

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Dondendagsavond judolessen in de sportzaal
Iedere donderdagavond bridgen zaaJ Bakker.
Vrfldag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrfldiagiavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Jeugdsocdëitelit open van 19.30 tot 22.30 uur
Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-

derden blokflult, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Flultertjes In De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcentrum,; Meisjesklub De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastóekverejiógtiiig- Spanta (jongens)
Jeugdaodöteit open van 19.30 tot 23.00 uur

17 Verfkoop Welfare^ailtikielen in „Nuova"
18 Be^aardientaiing' JeugKfcenrtpum 13.46 u.
20 Fttlm Stichting1 JeugKteociöbeit: Inpikken en wegwezen
20 Jeugdcentrum te Viorden: Vogiea tentoonstelling1 Ons Genoegen 68
21 Mem
23 Bejaardensoos Kranenibvirg', 14.00 uur

Zondag:
Jeugdaodëteit open van 20.00 tot 22.00 uur

December:
2 Bejajoridenlkitng Jeugidcenltruim, Sdnit,
13.45 uur
16 Bejtaamdenkrdnig Jeugidcenltruim, Kerst,
13.45 tuur
18 Kersltconcert Herv. Kerk, Vordens
Ohr. Oom. koor Excelsior, Vondene Dameslkoor, Vondiens Miannenlkoor

Oktober:
28

K3PO

30 Henopvoering KRATO zaal Schoenaker
30 Feestavond D&sh, zaal Eykelkamip
ai Afld. Gelderland van De Verzamelaar,
de maandelijkse roilülbeurs in zaal Schot
te TJiLflt
November:
3 OBazar De Wetome
4 Bejaardentoing1 Jeugdcentrum 13.45 u.
5 Jong Gelre feestavond zaal Schoenaker
8 Jong Gelre f eestavond zaal Schoenaker
6 Stidhiting- Jeugdaodëteit: dropping
6 Dal voor gehuwden en verloofden
izaal Eyikelkamjp
9 Bejaardensoos Kranenburg; 14XK) uur
13' Pransenlbal Karnavalsver. De Deurdrearjers in zaal Schoenaker
16 NGVB in Ohr. Huishoudschool
17 (Herv. Vrouwengroep dorp

24 KPO

Owdeffitaouwd: G. J. OnStenik en J. H. Klein
OWbiink.
Gehuwd: H. J. Breaikinik en E. Cnossen;
jomtóheer C. P. vion WedJer en jonkvrouw
Th. E. M. von Plsenine.
Overleden: J. J. Schiroer, oud 95 jaar.

Oranjekalender

is verschenen
Een uitgave in kleuren
van Pro Juventute. De opbrengst komt ten bate van
het kind dat extra zorg
nodig heeft.

Dinsdag 19 oktober j.l. opende mevrouw
Wllly de Vries-Nieuwland, Het Vaarweirk
18 in Vorden haar schoonheidssalon „Beauty", waarin zij de beschikking1 heeft over
de modernste apparatuur op dit gebied.
Een smaakvol ingericht interieur is naast
haar vakkennis een garantie voor een pret-

Maandag:
Repe*% Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugdcentrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Fotohobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)

tige en veranltwoorde huidverzorging.
Mevnouw De Vries behaalde naast haar
„3ipecialiste"-diptoma's het Internationale
Gidesoo -diploma en hoopt binnenkort té
slagen voor de cursus pedicure en camouflage.

wenst toezending van

Bestelbon

Dinsdag:
VoEeybaltoaininig in bedde zalen van de
Sporttlhal
Repetitie Drumband Sursum Gord
Jeugdcentrum. Repetitie muziek
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie klndercantorty vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het^Bibgebouw op 't Medler
Winitertraininig zwem- en poloolub Vorden
'64 in Eefde ,'lt Rflisselt
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish.school O.I.V. mevr. Annelies TtJman.

Naam

•
V

Naar
school
in praktische parka
MODECENTRUM

l
VORDEN - TEL (05752) 1381

Adverteren doet verkopen
Lekker brood
haalt u toch ook bij
WARME BAKKER

Oplaat
Weekend reklame:

tompouzen

Toneelvereniging

„KRATO"
presenteert op zaterdag
30 oktober a.s. de heropvoering (wegens
enorm succes) van het
büflapel
„De Kerkestraat is een
keurige straat"
Ajanvang 20.00 uur in zaal
Schoenaker, KranenlburgVorden.

Grote voorraad
nieuwe en gebruikte
0 Gas,- olie. en
0 Kolenconveetors
0 Gevelkaehels
Iniruill mogelijk

Voor

MERKTAPUT
zie onze

tapijtshowroom
Diverse prijzen en uit
voorraad te leveren
5 jaar slijtgarantie en
gratis gelegd
Wekelijks speciale
aanbiedingen
Uw tapijtleverancier

schooldermciA

Legergroen.

b.
(aantal) Oranjekalenders 1977 met vïertalig cajen- •
darium: Engels. Frans, Duits en •
Spaans.

Postglro 517400
Kalenderactie Pro Juventute
Postbus 7101-Amsterdam
Telefoon (020) 79 09 49

Woonplaats

De trench-coats zijn dit seizoen enorm populair.
Graag laten wij u kennis maken mét onze voortreffelijke köllektie
warme, winterse kwaliteiten. Tevens tippen wij u onze loden jassen,
ook héél aktueel.

loKliel en mode

a.
(aantal) Oranjekalen- _
ders 1977 met Nederlands
calendarium en/of

Belde soorten a f. 5,95
(verzendkosten f. 2,— extra).

Ad res

trench of loden

•

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Zeer lage prijs
voor nog enkele
gasverwarmingsapparaten
GEYELKACHELS
DRU 3000 k.cal.u
Etna 4000 k.cal.u

370,00
399,00

SCHOORSTEENKACHELS
Siegler 3500 k.cal.u. ...... 498,00
Siegler 6000 k.cal.u
455,00
Pelgrim 6000 k.cal.u. ... 380,00
Etna 6000 k.cal.u
510,00
Etna 6000 k.cal.u
570,00

D. JANSEN EN ZN.
Bdeekstmat L, Hengelo Gld.,
telefoon 057S3J1960
Te koop: nieuwe drinkmippels voor varkens en biggen. Voor halve nleuwprfls.
Met giajranitHe. Oïburgseweg
37, tel. 05755-367.
Te koop: Renault 6, bj. '70;
eerlgtoe auto. Tel. 05755370, OlbawTgseweg 41, Steenderen.
Toneelvereniging

„KRATO"
presenteert op zaterdag
30 oktober a.s. de heropvoering (wegens
enorm succes) van het
blflspel
„De Kerkestraat is een
keurige straat"
Aanvang 20.00 uur in zaal
Schoenaker, KranenburgVorden.

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

UNIEKE AANBIEDING IN

kinderpullovers
kwaliteiten velours en
acryl, maten 98 t.m.

164

H.LUTH
Nieuwstad

Vorden

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Kleuter
kol pullover
in wol acryl
mooie streepdessin
maten 80 t.m. 116
najaarsprijs

n-

Bedrukte
pyama's

badkamerkleedjes
12,95

AMe onderdelen udt eigen magazijn-

keukendoeken

met verschillende teksten en prints

vele dessins
najaarsprijs

najaarsprijs
v.a. 104 kleine stijging p.m.

17,90
Husqvarna ®

Tijdens AGRADO-week een
fraaie NAAIDOOS met inhoud
KADO bij aankoop van een
NAAIMACHINE
OQQ _
reeds vanaf .
O5J5/,™

Kom dan kijken en luisteren naar een gloednieuw sortiment

STEREO KOMBINATIE

ftietbergstraat 34 - Zutphen - Tel. 05750-15410

LEDENVERGADERING VAN DE
A.R. KIESVERENIGING TE VORDEN
ajs. vrtjdajg 29 oktober 1976 's avonds
8 uur in de consftsitorieikamer van de
Geref. Kerk ijvjm. de kandidaatstelling1 voor de Tweede Kamerverkiezingen 1977.
Namens heit bestuur,
iR. v. d. End, secretaris.

Op de AGRADO-BEURS

Stand no. 519

„Een reuzenstap naar
nog meer naaicomfort^

Een paar tips uit dat sortiment:

DE WILD

7,50

najaarsprijs
2 stuks

fcM

ALS T OM KIJKEN
EN LUISTEREN GAAT

Reparaties altijd aan huis,
binnen 24 uur.

LEUKE BEDRUKTE

„Erres", alles in één. Radio - versterker - platenspeler cassetterecorder en luldsprekeriboxen. Uit^angtsvermogen 2 x 8 Watt kontinu (2 x 11 Watt nwizflekiverinogen).
ƒ995,—
UW PRIJS

DE

860-

BORGOQJEn

HIFI-STEREO KOMBINATIE
,,Erres". Radio - versterker en platenspeler. Uiitgangsvermog'en 2 x 20 WaJtt konitiniu (2 x 30 Watt miuziekvermogien). Twee luidspnekeriboxen van élk 20 liter inhoud
worden meegeleverd, ƒ1399,—
UW PRIJS

NAAIMACHINE-SPECIALIST

LOCHEM

1230,-

^^VORDEN

Vorden - Kerkstraat 13 - Telef. 05752-1385

HIFI-STEREO TUNER VERSTERKER
„Erres". Radio stereo FM met midden-, lange, en kortegolf. Ultgangsveranogen 2 xll Watt kontin/u (musdekvertmogen 2x17 Watt). Zonder luidsprekerlboxen
Twee btjpasisende boxen voor

390,150-

,

SCHAUB LORENZ SRx75 PROFESSIONAL

Pardijs heeft nog iets
voor u . . .
OP DAT „IETS" GEVEN
WIJ VANAF MORGEN
ZOLANG DE VOORRAAD
STREKT

20% korting

Hifi stereo tuner versterker. Uiitgiangisiveranogen 2 x 25
Watt (miuznekvermogen 2x40 Waitt). Ajansüuitingien
voor vier boxen, platenspeler, recorder en hoofdtelefoon. ƒ 748,—
UW PRIJS

Hengelo <gid>

tel. 05753-1461

Twee bijpassende geluidsboxen vanaf

Dansen
Zondag 31 oktober

Kleuren Tetevisie

FERRARI

KLEUREN TELEVISlF
„Erres". Groatibeeid 66 om. Twaalf voorteeurötations,
eenimaliffe instelling, sdhniSfregïelaars, frontJiuddsipretoer.
Aansl. voor extra luidsprelkier. ƒ24,36,— UW PRIJS

nu overal
airconditioning

SCHAUB LORENZ^odel 1849
Grootbeeld 66 om Metu^^televlsSe. Ben primeur van
Schauib Loreniz. Dftchltbjj- en afsrbandflbediening in één.
Die prijs valt mee ƒ 2698,—
UW PRIJS

Voor al uw loodgieters-, gas- en
waterfitterswerken

INSTALLATIEBEDRIJF „TAKKE"
WILLY WEULEN KRANENBARG
Telefoon 1364 - ZHUHEM

SCHAUB LORENZ model 1744
Grootibeeld 66 cm küeuren televisie. Nieuwste model.
Acht tdjptoebsen, vier schuifregelaar®, ideal kleurentoets
en küankitoets. Zeer lage prflis ƒ2548,—
UW PRIJS

SCHAUB LORENZ model 1742
Kleinlbeéld 51 cm kleuren televisie. Nieuwste model.
Dezelfde mOigeliJMieden als helt groottbeeld apparaat.
En de prtjs ƒ1798,—
UW PRIJS

En dan zijn er nog inruil-mogelijkheden!

Een greep uit onze

toonzaalvoorraad
KUSSENKAST
adviespr. 1750,bij ons
RANKENKAST
adviespr. 1950,bij ons
BROODKAST
adviespr. 1495,bij ons
ROYAAL EIKEN
BERGMEUBEL
adviespr. 1475,bij ons
MU NOG

1850,1395,1395,-

slaapkamers
met 3-deurs linnenkast en
ledikant met opbouw
voor de „hoe-is-hetmogelijk" prijs van

895,- en 975,Banksteflen
MET RIBSTOF
nu voor

Alles met volledige fabrieksgarantie
Risico dekking (garantie) mogelijk tot vijf jaar.

•

Eigen techiAsche dienst

•

Antenne-verzorging voor stereo en televisie

1650,-

ENKELE

MET RUITSTOF
nu voor

•

975,

1295,

HELENA - DOESBURG

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214
Te koop: dükfoevleeade vierdels van een pdnk en een
stier. RediDtjes, Lochem,
teL 05730-2014.

RUURLO

Gratis koffie

Stofvry vegen - met bewfls voor politie en brandverzekering
Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

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

ACAPULCO
.Edel-Western", 'n begrip
-egelrecht overgevlogen uit
Irazilië. Het is het synoniem
«oor 'n combinatie met
cenim rok, broek,
jtrkof
overall.

Toneelvereniging

„KRATO"
presenJteert op zaterdag
30 oiktober a^s. de heropvoering1 (wegens
enorm succes) van het
blijspel
,,De Kerkestraat is een
keurige straat"
Aanvang 20.00 uur in zaal
Schoenaker^ KraneniburigVorden.
Te koop: antdeke pefcroleumilamjpen itype Schippertje; anltiek wandrek met
borden. Tel. 05752-23)90.

Vrijdags gezellige
koopavorfl

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

Te koop: Renault 4, bj. '74.
In staat van nieuw. Telef.
05705-367, Dllburgseweg 37,
Steenderen.

BRAZIL

TED

Precies zoals de onvervalste
country-laars moet zijn!
'n Brok puur natuur.
Voor bij de spijkerbroek.
Ook voor hem... voor
dezelfde prijs.

WULLINK

Natuur leder, rangcr
boots en jeans .... ze
passen bij elkaar. Jonge
mode GARANT-International.
Met crêpe zool.

Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4

-

VORDEN

Koop rechtstreeks van groothandel naar consument
Kleurentelevisie
TI
de
laaersteprijs
Drite
U betaald bil
bty ons
ons de
laagste
daarbij ook nog een inmllprijs voor
uw oude tv!
Gnaete 51 cm
1848,—
Telefunken 51 cm
1328,—
Doewe Opta 67 cm
1798,—
HlaupumM 67 cm
1848,—
PIMlips 67 cm
1828,—
Sohiaub-iLonenz 51 cm
1448,—
Schiaub-Lonenz 67 cm
1868,—
Zwart-wiit tv's v^a
878,—
Draaglbare tv*s vja
258,—
Phóüipts stereo combinaties met pickuip incl. boxen 2 x 20 Watt 768,—
Sctaaub-Jjoreniz ötereo _ radio Hifi
2 x 30 Watt incl. boxen
848,—
Schaub-iLoreniz stereo radio cassette
recorder 2 x 15 Watt incl. boxen
748,—
Stereo combinatie raxMo-pick-upoassette incl. boxen 2 x 15 Watt
648,—
Translgtor radio's op Mchtnet en
batterfl v.a
39,95
Cassette recorder met ingebouwde
microfoon op lichtnet en
batterfl vja
84,—
Radio cassette recorder op lichtnet
en batterij vja
148,—
Pick--up incl. boxen v ja
148,—
REMINGTON
SCHEERAPPARATEN
by ons altijd 25% korting

Vaatwassers
Bosch - Bauknecht vanaf ... 648,—
AEG Favordit L
geheel roesttviry staal
898,—
Bezit u niet voldoende contanten?
Financiering mogelijk!

ALLE B.K. PANNEN
BIJ ONS 20% KORTING
MIELE STOFZUIGERS
960 Watt motor
248,—

SLECHTS EEN KLEINE GREEP UIT TAL VAN
20-40%
KORTING
AANBIEDINGEN. PRIJZEN INCLUSIEF BTW.
fci
W
• W i M • m ^^ • • • • • V ^1
MIELE WASAUTOMATEN
Diepvrieskisten
bij ons de SCHERPSTE PRIJS

Voor een diepvriezer slaagt u zeker
by Nederlands grootste leverancier
van diepvriezers. Het adres met het
beste advies en jarenlange ervaring.
Keus uit meer dan 80 modellen.
ABG - Linde 220 liter
498,—
AEG - Ldmde 500 liter
848,—
Baukneoht 300 liter
698,—
Bauknedhit 460 liter
798,—
Bosch 210 lifter
498,—
Bosch 260 liter
598,—
Bosch 330 liter
698,—
Bosch 400 üter
828,—
Bosch 500 H/ter
868,—
Friac 200 liter
488,—
Gram 210 lifter
548,—
Gram 900 liter
1448,—
Bsta 300 liter
528,—
Hüliton 230 liter
489,—
HUton 300 liter
578,—
DIEPVRIESKASTEN
in verschuilende maten
120 liter vanaf
328,—
Koelkasten taf elrruodel
150 liter vanaf
268,—
Dufobeldeurs koelkast 240 liter
met 50 liter vriesvak vanaf
478,—
Hollands klimaat eist een droog,
automaat. Zanker - Englisch Electric - Creda
Baukneclht etc. vanaf
298,—

Gasfornuizen
Btna - Bedguim - A/tag incl. ruit,
tftiennuostaat, lade vanaf ... 498,—
Leverbaar in verschillende kleuren
en op aardgas en butaan.

Modecentrum Teunissen Ruurlo
voor al uw konfektie
enorme sortering in alle prijsklassen
DAMESMANTELS t.m. 52 vanaf ...
DAMESCOATS t.m. 48 vanaf
BONT- EN LAMMY-JASJES vanaf
JAPONNEN t.m. 52 vanaf
PAKJES t.m. 51 vanaf
ROKKEN vanaf
BLOUSES vanaf
PULLOYERS vanaf
KOSTUUMS vanaf
KOLBERTS vanaf
PANTALONS vanaf
COATS vanaf
JAGERSJASSEN vanaf
PULLOVERS/VESTEN vanaf 19,50

125,00

• Grote keus - lage prfls - vlotte levering

Klein
huishoudelijk

• Eigen servAcedienst
• Dag en nadht service op diepvriezers

Ajflzuiglkappen v .a,
128,—
OenitoLftuges 2800 toeren
3 kg vanaf
128,—
Stofzuigers sHeemodel vja. ...
98,—
Iravenitum l-pens.
elektrische deken vja
94,—
Koffiezetapparaat vja.
59,95
Tosty-apparaten v .a
39,95
atoomatrijlklbouiten VA
39,50
Haarföhns vja
29,95
HJaarkrultanig vja
9,95
Broodrooster vja
34,95
Carmen fcruLset nr. 17
69,95
ItefelgroiMs vja.
89,—
2-pdts Mektr. kookplaat v.a. 79,—
Theeliohtje vja
9,95
BLektirische radiatoren op loiebasds
2000 Watt
98,—

• 24 uur service op wasauitomaten etc.
• Vakkundige reparaties en aansluitingen
• Wfl staan 365 dagen per jaar voor u klaar
• Voor geregistreerde handelaren
speciale kondidties

dijkhofr

Wasautomaten
By ons de laagste prijs; dan ook nog
een inruilpr\js voor uw oude machine!
ABG Prinses SS
1028,—
ABG bovenlader
678,—
Bauknecht 4704 S
548,—
Bauknecht W.A. 600
628,—
Bauknecht W.A. 1616
898,—
Indesit
378,—
Bosch bovenlader
698,—
Zanker vja. 4*50
998,—

HEUGAFLOR
TAPIJTTEGELS
van 48,50 voor

36,00 p. m2
Lubbers
Woninginrichting
Raadhuisstraat, Hengelo
QM., telefoon 1286

IET OP ALLEEN IN:

GROOTHANDEL B.V.

ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL (05200) 14385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 . STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL (05735) 1461

KINDERWAGENS
Landeweerd Zutphen
alles nog tegen oude prijzen
Reservering aonder risico
Laarstraat l
Telefoon 05750-14394

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

ii<

210,00
89,50
125,00

25,00
25,00
12,95

275,00
115,00
45,00
69,00
145,00
- 39,50
40,00
19,50

PARKA'S vanaf ...
JACKETS vanaf ...
MANTELTJES vanaf

69,50
37,50
52,50
9,50

Staat uw huis al met foto
vermeld in

„Woonqaard"
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EN TOCH . . IS

het landelflk onroerend
goed magazine?
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Dat is mogelflk via elk bfl
het Makelaars Computer'
Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

ONBETWIST
UW MEUBEL SPECIALIST!

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

/utph«'iis«'\v«'jj . Vorilrn - TVh'foon 00752-151-l

0
0

0
0

NU UW TUIN BEHANDELEN MET:

Triompf Groen

Rijksstraatweg 134
Wamsveld lid NBM/MCC
telefoon 05750-16627
^
'

Goede en voordelige
damesconfectle
vindt u bij de
grote matenspecialist
CONFECTIEBEDRIJF

Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten
STAALSTRALEN
Wö maken van oud weer
nieuw, ook hooit en antiek.
A.. M. Heuvëlink, M»taalwiaren, Kertkhofflaan l,
Vorden, tel. 00752^1309.

Een volledig gebruiksklaar mengsel
van zuivere veensoorten met
aangepaste zuurgraad en toevoeging
van sporenelementen.

Dure feestdagen? Mevrouw
ga ook net als vele vrouwen vóór u deden zelf geld
verdienen. Minimaal 5 uur
per week. U krögtt alle informatie gieheel vrtfbltjvend
bfl u tfaiuis. Del tussen 13.00
en 17.00 uur 08340-25258.

Uiterst goed geschikt voor uw
gazon en border.

Fruitbedrijf MEDLER

Verder alle soorten:
POTGROND, TUINTURF EN
SIERTUINCOMPOST

V.L.C. De Graafschap
Hengelo: Spalstraat 37 - Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 12 - Vorden: Stationsweg 20
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BENNIE WENTING

1

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

|

^j

|

W. J. de Wilde Jr.
B.Y.

AMMERS
Gratis koffie!

PEUGEOT 304
1973
PEUGEOT 404 Diesel
1970
PEUGEOT 504 Diesel
1972
OPEL KAIDETT
1969
OPEL KAiDETT Ooupe
1968
FORD 15M
1970
FORD 4-Jdeurs
1970
CITROEN 2CV4
1971
VW 1300
1970
VW 1300
19«9
FIAT 600
1971
Vraag uitgebreide dokumentatie van de
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.

O

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

REKLAME: vrijdag en zaterdag
Ter gelegenheid van het
bezoek van het Zweedse
koningspaar,
de Zweedse specialiteit:

Prinsesstarta
BANKETBAKKERIJ

RUURLO
Vrijdags gezellige koopavond

Autobedrijf
Bennle Went ing biedt te koop:

0

65,00

KINDERJOPPERS vanaf
PANTALONS vanaf .

Volop BLOUSES, PULLI's en PULLOVERS vanaf

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:

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

Discount Centrum
Zeer zwaar

nylon tapijt
400 cm breed donkerbruin

105,per meter, gratis gelegd
DORPSSTRAAT 29

- RUURLO

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

Autorijschool T E G ER
centrale verwarmingen
inlichjtanigen

INSTALLATIEBEDRIJF „TAKKE"
WSLLY WEULEN KRANENBARG
Tecefbon 1364 - ZELHEM

Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426
Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

iedere zaterdag
verkoop van 9.00 tot
12.00 uur

Oox Orange P.
ünigrid Marie
Goudrednet (rode) gr .m.
Zoete appels
Stooftperen (roodsitovens)
Golden Delicious grof
Oanidpeer Doyenné
4 kg
...............
Te koop: Pemgeot 504 (lenzine), In uitmuntende saat,
bj. 1971. Tel. 05755-36T,
OUbungseweg 37, Steeideren
AJardappelen te koof! ook
voor de wintervooriaad.
Oroot-iRjoesainlk, TVyerstraat 18, Baak.

DAN

BE

N

Voor komplete en akkurat» verzorging van alle voorkomende schilderwerkzajmhedftn
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

