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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Een der wensen Werkgr. Leefbaarheid Vorden:

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Zwaar doorgaand verkeer om
Vorden heen
OPGERICHT:
WERKGROEP LEEFBAARHEID VORDEN

de Dorpsstraat en de Zutphenseweg wonen, 'n zucht
van verlichting zullen slaken als het gebrul en gedender van het zware vrachtverkeer door Vorden
Op 27 augustus jl. is iin Vorden bovengenoemde voorgoed tot het verleden zou behoren. Het doorwerkgroep opgericht. M-en kan zich afvragen: heeft igaande zware verkeer betekent overlast, onveiligVorden, het beroemde Achtkastelendorp met zijn heid en is volkomen in strijd met de sfeer van een
,,gordels van smaragd" en dus omringd met groen, dorp als Vorden. Het is een verstikkende, verslindit nodig? Biedt deze heerlijke natuurrijke omge- dende, lawaaierige Moloch die zo gauw mogelijk
ving geen leefbaarheid genoeg?
verbannen moet worden buiten mooie dorpen als
De werkgroep is er zich wel van bewust dat Vorden Vorden. Het laten geworden van deze Moloch, die
in dit opzicht bij uitstek bevoorrecht is, vergeleken doorgaande, voor geen enkele bedrijvigheid van
met plaatsen als Baak, Bron'khorst, dn casu de ge- economisch nut is, is bovendien niet meer verenigmeente Steenderen. Aanleiding tot het oprichten baar met onze tijd. Let wel: er wordt hier alleen gevan de werkgroep was onder andere het geruisloos sproken van DOORGAAND verkeer. Elke vervoerverdwijnen van het karakteristieke oude notarishuis der di-e laden moet of lossen, moet z'n diensten onHet Wiemeliiuk me z'n plusminus 100-jarige, prach- gehinderd kunnen verrichten! Een expediteur, die
tige linde, een Taxus Baccdta en een fluweelboomp- in Vorden gevestigd is eveneens!
je. Een linde ds een langzame groeier en hier is Het doorgaande zware verkeer echter is van geen
weer een het gezegd-e bewaarheid: „Wat in honderd enkel belang, maar bedreigt de veiligheid van oud
jaar 'groeide, werd in een uur verwoest". Het geldt, en jong en is een voortdurende psychische én fymutatis mutandis, ook van het mooie statige nota- sieke belasting, vooral van wielrijder en voetganger.
rislhiuis. De leden van de werkgroep zien het als een Daarom dient volgens de werkgroep op korte teraantasting van het karakteristieke van het dorp mijn een oplossing gevonden te worden, zo mogelijk
Vorden.
via bestaande rijwegen, met aanpassingen van de
In de .gemeente Dalfsen werd ter gelegenheid van desbetrefende kruisingen.
het bouwen van een bungalow een oude beuk be- De werkgroep die het college van B. en W. van
dreigd. Hij, die -er de bijl in sloeg, moest voor de Vorden heeft uitgenodigd tot liet bijwonen van de
rechter in Zwolle verschijnen. Eis: tienduizend gul- eerstvolgende vergadering, zal de bovenaangestipte
den boete. De rechter maakte er niet minder dan problemen aan het gemeentebestuur voorleggen en
1000 (gulden van
(Zwolse Courant 14 okt. '72). tevens alle aspecten die verband houden met moDe werkgroep heeft in z'n oprichtingsvergadering numentenzorg, natuurbescherming, bestemmingsbesloten de volgende twee problemen met voorrang plannen — alles enkel en alleen me* het doel van
te 'bestuderen en met het gemeentebestuur te be- Vorden een leefbaar dorp, een leefbare gemeente
spreken:
te maken — én te behouden.
Ter informatie: de secretaris-penningmeester van
a. Verstening Zutphenseweg
de Werkgroep Leefbaarheid Vorden is de heer A.
De steeds verdergaande verstening van de Zutphen- Turfboer, Tnsulindelaan 18 'e Vorden. Leden zijn:
seweg (vanaf de eik op dé viersprong tot en met het mevrouw H. F. G. StengerJ^rringa, de heren J.
Aralstation). Visueel ontstaat er een enorme verbre- Kettelarij, E. A. S. von MenJPn, M. G. Spiegelending van deze wog. Het groen verdwijnt, asfalt, trot- berg.
toirs en parkeerplaatsen komen er voor in de plaats. Vorden, ÜS augustus 197'
(iHenri van Dorsten)
H-et is niet altijd te vermijden, maar het is wel te
versieren! Door tussen rijweg en parkeerplaatsen bomen en struiken te planten, zodat de situatie alsdan
minder „hard" overkomt. Het is echter zo gesteld
dat overal waar intensief gemotoriseerd verkeer
plaatsvindt, jong geboomte niet aanslaat, als gevolg
van het loodgöhalte in het afvalgas van explosieinotoren, terwijl de wort el stelsels van oude bomen Door de NV GAMOG, Gasmaatschappij te Zutphen
verstikt worden door het steeds harder worden van schijnen er pogingen in het werk te worden gesteld
de grond door liet geweld en het gewicht van het om te onderzoeken of er in de buurtschap Kranen/ware verkeer.
burg, drie ikilometer van Vorden 'gelegen, voldoende
Daarom hangt met probleem a) het probleem sa- belangstelling bestaat om op hè* aardgasnet te wormen van het omleiden van het zware gemotoriseer- den aangesloten. De bewoners van de Kranenburg
de verkeer, om het dorp Vorden heen.
kregen dezer dagen tenminste een circulaire in hun
Alvorens plannen van herbeplanting of versiering bus, waarin een en ander door de GAMOG werd
met jong groen te bestuderen, moet er iets gedaan uiteengezet. Binnenkort zal een van de GAMOGworden aan probleem:
medewerkers de omwonenden bezoeken voor het
geven van nadere informaties. Indien de belangstelb) Het doorgaande zware verkeer omleiden!
ling voor het aansluiten op het aardgasnet te geHet is vast niet overdreven te stellen dat nagenoeg ring is, zal men niet tot het leggen van een hoofdaille inwoners van Vorden, die aan de Ruurloseweig, leiding kunnen overgaan.

Aardgas
•
in Kranenburg ?

GEMEENTEMEÜWS
Deze week ikomen de volgende onderwerpen ter
sprake:

"Ik ken heel wat mensen
met een privé-rekening bij
de Rabobank en dat bevalt
ze prima!"

Rabobank

öeUengoeüeiaad

1.

Het bestuur van de buurtvereniging Kranenburgs
Belang is van deze ontwikkeling niet op de hoogte
gesteld, hoewel men dat op zijn minst had verwacht.
Immers, sinds de oprichting van de vereniging,
ruim tien jaar geleden, werden er elk jaar pogingen
gedaan om via contacten met de GAMOG een aansluiting te krijgen. Bestuursleden van Kranenburgs
Belang hebben ondanks hun herhaaldelijke pogingen steeds nul op het request gekregen. Nog dit
voorjaar deelde een GAMOG-aügevaardigde aan bestuurslid de heer Gosselinik mee, dat men er voor
1980 zeker n ie*, op behoefde te rekenen. „Wij staan
hier gek van te kijken, hebben wij dan alles voor
noppes gedaan en gaat men nu achter ons heen te
werk?" aldus dit bestuurslid.
Het gevolg van dit alles is, dat er op de Kranenburg
- doordat deze aansluiting steeds op de lange baan
werd geschoven — wel niet zo'n grote belangstelling
meer zal bestaan. Immers ^^en zijn er toe overgegaan om maar oliestook of^pktra te gebruiken. Op
een aardgasaansluitinig kon men niet meer wachten,
temeer daar er volgens een mededeling van de gemeente een geheel nieuw en duur net moest worden aangelegd vanaf Rondeal aan de Ruurloseweg.
Aansluiting van de op de ••menburg gelegen percelen zou het eerste net aroTers te zwaar belasten.
Het lijkt er op dat er nog veel water door de Vordense Beek zal stromen voordat er op de Kranenburg aardgas ikomt.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 7 september: 8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink;
10.00 uur ds. W. Pelleboer te Arnhem, Jeugdddenst
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 7 september: 10.00 uur ds. Kuhileineijer;
19.00 uur ds. A. C. van Nood van Barchem
R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche); door
de week woensdag om 19.30 uur.
R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door de week:
dinsdagavond om 19.30 uur en vrijdagmorgen om
8 uur.
ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
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
9-9.15 uur.
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7 uur en de
komende week van 's avonds 7 tot 's morgens 7 uur
7 uur dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzustcrs en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.
DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
bellen uitsluitend spoedrecepten.
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KOERSELMAN CASSETTES

Telefoon gemeentehuis 05752-2323

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag, t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur bvrgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van
16-17 uur - Spreekuur werh. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

tenminste l m bedraagt en de afstand tot de
voorgevel minimaal 2,5 m bedraajgt, de hoogte
maximaal 3 m is, en de oppervlakte de maat van
1. Toepassing artikel 19 Wet op de Ruimtelijke
20 mi2 niet overshrijdt en de uitiziohtdriehoeken
Ordening. / Algemene verklaring van geen beniet worden belemmerd.
zwaar.
Voor het bouwen op achtererven van woningen
2. Aanvragen om hinderwetvergunning.
van gebouwen, bestemd voor dierenverblijf van
3. Afschaffing kleuterschoolgelden.
niet groter dan 6 m2 en niet hoger dan 2 m en
mits 2/3 van het ach ter erf onbebouwd blijft.
Ad. 1.
— Voor het bouwen op achtererven van woningen
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben beslo•van een hobbykastje of een tuinhuisje, mits niet
ten het op l juli ingevoerde stringente beleid rond
igroter dan 9 m2 en niet hoger dan 2 m en mits
toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruim2/3 van het achtererf onbebouwd blijft.
telijke Ordening («geen igelegenheidsplanologie
Voor afwijking van de voorgeschreven goothoogmeer) te nuanceren. Voor de tijd van twee jaar is
te met max. 10 pet.
nu -een algemene verklaring-jvan-igeen-bezwaar voor
Voor afwijking van de minimale breedte van een
nen (gemeentebesturen ibouwvergunningen afgeven
woning tot minimaal 5 m, echter uitsluitend
zogenaamd „kruimelwerk" verleend. Daardoor kunwanneer het meerdere woingen aaneen van het
voor een categorie kleinere bouwplannen die strijzg. „smalle" type betreft.
den met een geldend bestemmingsplan, maar wel
Voor de voltooiing van een bouwstrook tot maxiovereenstemmen met een in voorbereiding zijnde
maal één woning meer of minder dan in de voorherziening.
schriften is bepaaild, mits geen voorgevelrooilijn
Deze nieuwe bepaling die in een circulaire aan de
of verlengden daarvan worden overschreden.
colleges van burgemeester en wethouders bekend is
Voor uitbreiding van een igebouw voor indu'gemaakt, is bedoeld om het woonklimaat voor de
striële doeleinden op tot industierterrein bebevolking te bevorderen. De 'procedure voorafgaanstemde gronden, zulks tot een percentage van
de aan kleinere verbouwingen wordt er namelijk
10 van de toegestane bebouwing, mits de beboueenvoudiger door. Voor de omwonenden is er de
wtinigsgrenzen daarbij niet worden overschreden.
waarborg, dat de algemene verklaring-van-igeen-bezwaar niet igeldt, wanneer izij bezwaren hebben ge- Ad. 2.
uit. De gevallen dje er wel onder vallen zijn:
Voor uitbouwen van woningen aan de achter- De volgende personen hebben bij Burgemeester en
\ els mits niet dieper dan 3 m, niet breder dan "Wethouders een vergun mi mg i ingevolge de Hinder2/5 van de breedte van de achtergevel en niet wet aangevi a.u^d:
hoger dan 3.50 m en mits tenminste 2/3 van het
de heer D. Riefel, de Leuke l te Vorden om op
achtererf onbebouwd blijft.
perceel de Leuke l, kadastraal bekend gemeente
Voor aanbouwen aau woningen aan de zijgevel,
Vorden, sektie B, nr. 1657, een veehouderij met
mits de afstand tot de zijdelingse terreingrens
mestopslag op te richten;

^Kerkdiensten

— de heer J. Heijink, Rond weg l te Vorden, voor
perceel Rondweg l, (kadastraal bekend gemeente
Vorden, sektie L nr. 278, teneinde een nieuwe,
de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een veehouderij met mestopslag te verkrijgen;
- de heer H. J. Schouten, Baakseweg l te Vorden
om op perceel Baakseweg l, 'kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie L, nr. 212, een veehouderij met inestopslaig op te richten.
Voor een iedere bestaat gelegenheid schriftelijk bezwaren in te brengen bij het gemeentebestuur tot
uiterlijk 16 september 1975. Voorts heeft ieder de
gelegenheid in persoon of bij gemachtigde mondeling bezwaren in te brengen in een openbare zitting
ten gemeentehui'ze op dinsdag 23 september a.s. te
10.00 uur.
Zij, die niet iin persoon of bij gemachtigde op bovenbedoelde zitting zijn verschenen, zijn niet gerechtigd tot beroep.
Degenen echter, die tijdig schriftelijk bezwaren hebben ingebracht en niet op de zitting zijn verschenen,
zijn wel tot beroep (gerechtigd, indien -zij niet woonachtig zijn in een gemeente waai- ingevolge artikel
9, lid l, onder b of lid 3 der Hinderwet, openbare
kennisgeving moet igeschieden.
Ad. 3.

Bij wet van 2 juli 1975 zijn enlkele artikelen van de
Kleuteronderwi jswet igewijzigd.
Deze wijziging houdt ondermeer in, dat artikel 49
en artikel 66, negende lid van deze wet per l augustus 1975 zijn vervallen.
Bovenstaand impliceert dat per l augustus 1975
voor het verstrekken van openbaar en bijzonder
kleuteronderwijs geen schoolgeld meer geheven zal
worden.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
2323, ook buiten kantooruren. Bij geen geh. kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp telefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.
GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Geref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 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 917 uur, telefoon 05753-2345.
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Openingstijden: ma, di, do en vr 10.30-12.30 en 17—19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten
SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45 tot 19.45
uur in het Groene Kruisgebouw.
OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren
Jeugd t. 15 j.
dinsdag
: 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje
14-14.30 nar
woensdag : 14-17.30 uur
14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag
: 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

~£Zj

BURGERLIJKE., , ,
\c j^±

Ondertrouwd: B. Tuenter en G. H. Wolters.

SUPER-SLAGBM
Gelderse schijven
Slavinken
Biefburgers
Fricandeau v.d. ham

SLASAUS

GAAR IN HET PAK

0,5 liter
van231 voor

nu van 139 voor

500 gram

Originele hamlappen 500 gram
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500 gram

Ossestaart

heel kilo

100 gram

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 8 september

ALLEEN DINSDAG:
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Schnitzel
Ossestaart

Magere speklappen

500 gram

228

PANKLAAR
500 gram

Magere speklappen

500 gram

69
228

Dinsdag 9 september

'

i' !i' i
>

' >
'i! *
' '

iii* >
1

Y1 >
1 >
>
' • >

v >

Rode kool
Mag. runderlappen

Vleeswaren
Ham
Sandwich-kotelet

Snijworst
Berliner

150 gram
100 gram
150 gram
100 gram

Hamkaas

100 gram

129
169
119
75
79

ZONNETUIN
Malse sla +
komkommer
Exporttomaten

*t

il

per stuk, samen
500 gram

James Grieve
Fijne handperen

per kilo

Savoyekool

500 gram

\y2 kilo

148
98
198
149
49

o^>

< ><>
< >2>

500 gram

j

Andijvie
Roomschnitzels

kilo
per stuk

7 kruiden shampoo
Proset haarspray

grote bus voor slechts

FA deo spray

flacon van 575 voor

Wattenstaafjes

TOPZ
pak van 155 voor

i

< »A

Spinazie

heel kilo

Kuikenrollade

kilo

Bitterballen

grijpzak nu

Kipsaté

per zakje nu

Kippebout

per kilo

Kabeljauwfilet

IGLO
400 gram nu

Alles zolang de voorraad strekt

98
75

GRAAG TOT

149
925
298
198
598
298

350
398
395
98
398

DIEPVRIES-VOORDEEL

^v

49
648

Woensdag 10 september

Deodorantspray

< ><!,

Y\>

l

500 gram

iROGISTERIJ VOORDEELTJES

2 kroppen

« >< ,

' 'H

Worteltjes

WASVOORDEEL
Sunil zeeppoeder

in fraaie emmer

Ariël zeeppoeder

koffer nu

Bonte Reus
Dreft E5
Presto
Lux toiletzeep

tonnetje
pak van 540 voor
voor de afwas, flacon
badsfuk nu

1250
750
798
498
105
109

SUPERVOORDEELTJES
Vruchtenlim

Koffiemelk

Groente- kip of
tomatensoep
JjQ
KNORR per zakje nu

98

Vanille of choc.vla

Vacuüm snelfilter
Finest Scotch whisky
van 1495 voor

1295

Koffie

COMBO 500 gram

375

Sonnentubchen

MOEZEL
koel serveren, l i ter f l es

Jonge genever

LEGNER

liter

945

Gousin vieux

V-2 liter nu

585

Grolsch bier

krat a 20 beugelflessen
afgehaald slijterij voor

Santusa honing

A&O

369

tomaten, kip of groente
nu 2 blikken

145

jampot
van 319 voor

298

drink of cola

literfles

1250

UW
Hazelnootstam

van 365 voor

318

Tompoucen

doos 4 sfuks

225

aardbeien of frambozen
flacon van 129 voor

Spinchrysanten

grote bos

Lelies

per bos

NR. 2
per pak

79

Kristalbloem

KOOPMANS
500 gram

89

Amstel pils

krat a 24 pijpjes nu

PAPRIKA
van 110 voor

Pankywafels

VICTORIA
8 stuks van 135 voor

Rumstaafjes
Spritsstukken

pak van 135 voor

pak van 109 voor
HAUST pak a 8 stuks
van 105 voor

975

Vruchtenwijn
J Ux

VERMOUTH literfles van 420 voor

250
225

ZOETWAREN VOORDEEL
A&O speculaas
Nieuw :WOKKELS

109

A&O filterzakjes

met jonge genever

Bloemen en Planten

79

105
98
98
98
89

99

Pepsi cola

literfles van 130 voor

Perziken

literblik voor

Crox halvarine

kuipje 250 gram nu

Prisma koffie

VAN HELLE
250 gram

189

Beaujolais 1973

per fles nu

385

Montilla
AMONTILLADO 2 literkruik

149

45

795
Nieuwstad 5
Vorden
Telefoon 1232

Smidsstraat 2

JAHSE
Vlees van jonge dieren

UPERMA

Telefoon 2308

FIJNE VLEESWAREN

'n goeie slager

vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

Vorden

uit eigen worstmakerij!
MALS

Stooflappen

500 gram

Riblappen

MAGER
500 gram

528
598

Schenkel

500 gram

448

Boomstam

gevuld met ham en
kaas 250 gram

Ajuinburgers

3 stuks

PAARDEROOKYLEES
100 gram
BOTERHAMWORST
150 gram
GEKOOKTE LEYER
100 gram

298

Maandag:

Dagelijks verse

Dinsdag:

GROENTE EN FRUIT

Tartaar

Spaanse meloen

per stuk

James Grieves

FIJNE HANDAPPEL
2 kilo

Soepgroente

bakje ca 150 gram

moet 18 jaar zijn, vriendelijk en beleefd

Rode

GESNEDEN
500 gram

JONGEMAN VOOR DE WINKEL

Chequita bananen kilo

Wij vragen met spoed:

CASSIERE

moet 18 jaar zijn, zelfstandig en hard willen wedfen

Maandag 0 dinsdag:

Stoofprei

HOOG LOON - 5-DAAGSE WERKWEEK
AANMELDEN AAN DE ZAAK

Elke week verse bloemen
rechtstreeks van de kweker
deze week

Stroopwafels
GECO
6 stuks van 109 nu
DELFT PETIT BEURRE

van 89 nu
YS DROP
10 meter van 109 nu

n

kilo

«

Prijswijzigingen voorbehouden

l JL B

^*W*b\ff£*

J& ÜkSTTf'Klï

Pracht bos CRYSANTEN
DOMO COMPLETA
van 212 nu

Augurken

KEMT HAIRSPRAY
onze prijs

KOELEMAN
3/4 pot van 189 nu

ZUIVEL-AFDELING
Dagmelk

REMO WASVERZACHTER
2 liter slechts

198
139

SURINAAMSE RIJST
1000 gram onze prijs

1/1 liter

YIYO KLEINE PILS
per pijpje

Magere yoghurt

29

1/1 liter

Appelmoes

Hopjesvla
Tum-Tum of
banaanschuim
ARBA van 129 nu
DUYVIS SLANKSAUS
y-2 liter

RUYTER VLOKKEN
van 139 nu
NUTRICIA CHOCOMELK
van 172 nu
VIVO BISCUITS
3 soorten nu
KLEUTERTAAI
grote baal 500 gram

59

KOELEMAN
3/4 pot van 89 voor

1/1 liter

Citroenvla

BETUWE TWEEDRANK
3 smaken van 209 nu

*/2 liter
UNOX HONGAARSE GOULASH
nu
KOFFER ALL
van 935 nu
DUBRO CITROEN
1000 gram van 269 nu

•It

298
695
239

BLUE BAND HALVARINE
500 gram nu
PAK BRINTA
van 129 nu
SMITHS PAPRIKA WOKKELS
per pak

t vat DIXAN

van 22,40 nu

179
99
109
98

1540

Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 6 sept. a.s.
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TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

Sportvereniging Ratti telt ruim
200 leden
Akkommodatie uitgebreid
De Sportvereniging Ratti op de Kraneniburg heeft
de laatste tijd een groot aantail nieuwe leden in kunnen sohrijivien. Mede doordat een groot aantal leden
van de zaterdagafdeling van de plaatselijke vereniigiing Vonden zicih naar Ratti lieten overschrijven is
het ledental tot boven de tweehonderd gekomen.
Een groot aantal van hen, benevens die uit de zondagsector was aanwezig op de jaarvergadering, die
in zaal Schoenaker werd gehouden.
VOORZITTER HEUVEIJNK
Rattiivooraitter Ant. Heuvelink was bijzonder verheuigd over deze grote opkomst, waaruit de goede
geest in de vereniging bleek; het wel en wee van de
chib gaat de leden ter ha-rte. Hij memoreerde het
kampioenschap van de A-yunioren, die het komende seizoen in de overgangsklasse gaan spelen; Ratti
l afdeling zondag had minder geluk in de tweede
klasse en kon het kampioenschap net niet grijpen.
Spreker deelde mee dat door de grote toevloed van
leden, de zaterdagaf deling in het nieuwe seizoen
met vier teams zaïl uitkomen, terwijl het bestuur ook
tot neigen personen zal worden uitgebreid.
Ratti krijgt ook een nieuwe trainer, de heer J. Noteboom uit Winterswijk, die het officiële bondsdiploma bezit. Hij is inmiddels in functie getreden
en zaïl de s-elecfcie-<teams — dus Ratti l afd. zondaig
en Ratbi afd. zaterdag — voor zijn rekening nemen.
De overige lagere elftallen zullen worden getraind
door het lid de heer H. Dostail.
VERLICHTING TRAININGSVELD
De trainingen zuilen alle op het oude veld aan de
Eikenilaan wonden gehouden, terwijl hier ook nog
een aantal competitiewedstrijden gepland zijn voor
de dagere teams, daar .het tweede veld op 't nieuwe
sportcomplex onlangs opnieuw is ingezaaid.
Ken a;mt.;il aktieve leden is nu bezig om samen met
de firma Dostal de zes liohtmiasten, die van acht tot
veertien meter word-en verlengd te plaatsen, zodat
hè gehele veld verlioh zal zijn. De lichtsterkte van
elke mast is 2000 Watt. Men hoopt de verlichting
nog deze maand gereed te hebben.
NIEUWE AKKOMMODATIE
Onlangs heeft de vereniging de nieuwe akkommodatie, het cluibgebouw in gebruik genomen. Dit gebouw, een houten lokaal (voormalige kleuterschool
uit Ruurilo), werd door eigen leden afgebroken en
weer geplaatst achter de nieuwe kleedakkommodatie. Er zijn leuke zitjes en een bar aangebracht en
't geheel is een mooie aanwinst voor de vereniging.
(De drank en de snoepen worden betrokken van de
plaatselijke Horeca).
Het tweede speelveld op het nieuwe complex is vorig jaar danig overhoop gehaald, doordat de Gasunie weer een pijpleiding dwars door het veld projecteerde. Deze dagen is het veld opnieuw ingezaaid
en hoopt men het volgend jaar te kunnen bespelen.
Eigen leden plaatsten ook grote ballenvangers achter de doelpalen, terwijl ook nieuwe aanplanting
wordt gepoot.
NIEUW CLUBBLAD
Ook Ratti is -er toe overgegaan een clubblad uit te
geven. Het eerste exemplaar is inmiddels gereed gekomen en maak* een frisse indruk. In de redaktie
hebben zitting A. Overbeek, Th. Palman, G. de
Vries en Br. Canittus. Het zal elke maand verschijnen. Men wil nog een nieuwe naam voor het blad
bedenken.
Binnenkort zal de vereniging reklameborden langs
het terrein aanbrengen; de vergunning hiervoor is
afgekomen. De inkomsten hiervan zal men goed
kunnen gebruiken onder meer voor een nieuwe afrastering langs het veld.
BESTUURSUITBREIDING
Tn venband met de grote aanwas van leden — Ratti
telt nu per l augustus jl. 205 leden, waarvan 40 junioren en 11 pupillen — werd besloten het bestuur
tot negen leden uit te breiden. Het aftredende bestuurslid, de heer H. Helmink, „De Eldersmaat"
(penningmeester), stelde zich niet herkiesbaar. De
heer Tih. Polman, Warnsveld, werd gekozen, terwijl
de heer R. Heuvelink, Ganzensteeg, werd herkozen.
Het bestuur bestaat nu uit: Ant. Heuvelink (voor-

Voor het gehele
jeugdwerk in de
gemeente Vorden
betekende 't vertrek van Broeder
Canutus een verlies. Hij was toch
de juiste man op
de juiste plaats.
Waarom wéér
veranderen. Hopelijk zal de
| handtekeningaktie succes hebben en Broeder
Canutus zijn
werk in de gemeente Vorden,
zowel voor de
protestantse als
katholieke jeuigd
kunnen afmaken.

derlaagwedstrijden ter voorbereiding op de compe•jie werden een groot succes.

zitter); B. A. Klein Gunnewiek (secretaris); Th. Polman, R. Heuvelink, H. Rutjgers, G. de Greef en J.
Arendsen. Tot nieuwe bestuursleden werden gekozen Auig. Koster en A. Rlibbers.
Aangaande de overplaatsing van de allgeheel jeugdleider Br. Canutus ofm naar Maastricht, deelde de
voorzitter mede, dat h-et beestuur dit ten zeerste betreurde, gezien zijn vele werk gedurende meer dan
twintig jaar voor de jeuigd verricht en voor de vereniging in het algemeen. Er zijn enkele instanties
benaderd om dit besluit tot overplaatsing ongedaan
te maken. Tot op lieden zonder resultaat. T. Geurts
zal de taak van algeheel jeugdleider voorlopig waarnemen.

JAARVERSLAG
Secretaris B. Klein Gunnewiek bracht een uitgebreid verslag, waaruit we de belangrijkste gegevens
vermelden. Het seizoen was goed; het A-jeugdteam
werd kampioen en het eerste elftal afdeling zondag
bereikte een eervolle tweed plaats. Bestuur, de commissie afd. zaterdag en afd. zondag, evenals jeugdcommissie werkten prettig samen. De afdeling zaterdag nam met twee teams aan de competitie deel
en vergaarde 22 punten uiit 18 wedstrijden, het tweede eindigde als derde van onderen.
De zondagafdeling had drie teams in de competitie,
het eerste werd tweede in zijn klasse, het tweede
eindigde in de middenmoot, het derde werd derde
van boven. Ratti A werd kampioen, B eindigde als
negende en C vergaarde vijf punten. De elftalcommissie werd gevormd door R. Heuvelink, C. de
Greef en J. Arendsen, de terreinen werden keurig
•verzorgd door de heren Garritsen sr. en jr. De kantine bleek een grote aanwinst; dit blijkt uit het aantal bezoekers, de thee werd keurig verzorgd door H.
Heuvelink. Alles bijeen een gezond jaar.

TOTO/LOTTO EN CONTRBUTIE
De toto/lotto is dit seizoen een groot succes geworden; het leverde een bedrag op van ƒ 3903,02. Dank
zij het ijverige werken van de toto<ommissie de heren Harry Heuivelinfk en Ton Geurts met hun helpers. De heer Schollen is bereid gevonden om in het
dorp de formulieren op te hallen.
De contributie werd verhoogd. Senioren zullen
voortaan geen ƒ45,— maar ƒ70,— per jaar moeten
betalen, veteranen van ƒ 26,— naar ƒ 35,— per jaar.
Steunende leden nu ƒ 10,— per jaar en de jeugd
blijft ƒ 10,— per jaar. Een en ander in verband met
de verhoogde afdracht aan de bond en de kosten
voor een veribeterde akkornmodatie.
Penningmeester de heer H. Helmink meldde in zijn
financieel overzicht een klein nadelig saldo, mede
door de vele investeringen, zoals verlichting, cluibgebouw enz. De voorzitter dankte de scheidende
penningmeester voor zijn akikurate beheer in een
reeks van jaren. De heren G. Tolkamp en H. Hartman brachten namens de kascomiinissie een goedkeurend verslag. De feestavond en de gehouden ne-

NIEUWE COMPETITIE
Ratti zal de nieuwe competitie ingaan met vier elftallen voor de afdeling zaterdag t.w. Ratti l in de
2e klasse A 12; Ratti 2 in de 3e klasse C 11; Ratti 3
in de 3e klasse E 10 en Ratti 4 in de 3e klasse D 10.
Voorts drie zondaigteams: Ratti l in de 2e klasse
B i l ; Ratti 2 in de 4e klasse S 10; Ratti 3 in de 4e
klasse T 11.
A.s zondag 7 september begint de competitie voor
.het eerste thuis tegen H. en K. 1.
De jeugd: Ratti A speelt in de overgangsklasse C 10
onder meer tegen Concordia, De Graafschap, DVC,
Vios, Silvolde enz. Ratti B speelt in B 18 en Ratti C
2 in de afdeling C 19. De pupillen spelen in de
Onderlinge Puipillencompeüitie Loohem en Omstreken.
Voorzitter Heuvelink dankte aan het slot voor de
igrote opkomst eri positieve bijdrage. Of men nu speler of leider is in de vereniging, we moeten het voetballen als een hobby blijven zien, die ons met elkaar
plezier kan brengen. Hij wenste Ratti een voorspoedig seizoen toe.

Johan Kettelerij Koning van het Medlerfeest

49e Oranjefeest goed geslaagd
Johan Kettelerij is zaterdag s^fc^terskoning geworden van het aloude (volks- err^>ranjefeest aan de
Medlertol. Na zijn arendsblik door liet vizier, vuurde hij een voltreffer af en kwam de vogel kletterend
naar beneden 'getuimeld. Het was in de vierde ronde, dat Johan Kettelerij -meS^et 174ste schot het
koningschap verwierf; een h^^ eer die hem ook
voor negentien jaar geleden fiWoeurt viel.
LoccHburgemeester en wethouder Bannink — die de
door familieomstandigheden afwezig zijnde burgemeester mr. iVunderink verving — opende 's morgens de festiviteiten door het eerste schot te lossen,
waarna de koning van 1974 Eric Eykelkainp zijn
geluk beproefde. Het tweedaagse volks- en oranjefeest aan de Medlertol, dat dit jaar (onder meer
door steeds stijgende kosten) bijna niet door was
gegaan, is mede door de goede -belangstelling en het
mooie weer goed geslaagd.
Voor het eerst had men de festiviteiten gesplitst;
door de Gebrs. Eykelkamp, de -eigenaren van Het
Wapen van 't Medler, werd het programma voor
vrijdagsavonds verzorgd, terwijl de volks- en kinderspelen op zaterdag door de feestcommissie waren
georganiseerd. Op deze manier slaagde men er in
het feest toch voortgang te laten vinden; het zou al
bijzonder te betreuren zijn alss men net voor het
gouden jubileum — volgend jaar bestaat het feest
50 jaar — ter ziele zou moeten gaan.
SCHOOLFEEST
Traditiegetrouw werd vrijdag, vooraügande aan het
volksfeest het schoolfeest gehouden voor de leerlinLinde). 's Morgens om tien uur werd begonnen met
gen van de Medlerschool (Openbare Basisschool
diverse gezelschapssipelletjes, 's middags werd er een
broodmaaltijd gehouden in het clubgebouw van de
touwtrekvereniging Vorden. De wedstrijdspelletjes
verliepen vlot. De afsluiting en uitreiking der prijzen en cadeaus igescbiedde iin het clubhuis; het weer
was schitterend. Als kennis/vermaak waren er elektrische ibotsauto's, een en ander georganiseerd in samenwerking met de Oranjefeestcommissie.
Uitslagen spelen (alleen eerste drie). Toekomstige
leerlingen en iklas l jongens en meisjes (doosjes op
hoofd wegdragen): 1. Jeannet Temmink; 2. Andre
Klein Geltink; 3. Eric Nijenihuis.
Klas 2 en 3 meisjes (flessen vullen): 1. Henriet Fokkink; 2. Greta Norde.
Klas 2 en 3 jongens (dooslopen): 1. Marinus Bouwmeester; 2. Geert Wesselink.
Klas 4 en 5 meissjes (sprinigrietwedstrijden): 1. Gerrie Hendriksen; 2. Jannie Klein Geltink.
Klas 4 en 5 jongens (mattenrace): 1. Appie Rossed;
2. Rene Dimm-endaail; 3. Henk Haneveld.
Klas 6 jongens en meisjes (autobanden- en hoepelrace): 1. Henny Lenseïink; 2. iHerbert Brummelman; 3. Jan Klein Geltink.
Vrijdagavond was er in /aal Eykelka>mp een gevarieerde dansatvond, waarbij tussen de bedrijven door
de Gebrs. Eykelkamp als /aiigigroep uitstekend voor
de dag kwamen, terwijl ook het optreden van het
Vordens Huisvrouwen Orkest hoog op prijs werd
gesteld.

lo (kop); 3. G. Norde, Vord^fcrechtervleugel); 4. J.
Vorentjes Ruurlo (linlkervlera^l); 5. G. Walgemoet
Vorden (staart).
Ook de animo voor het bal- en schijfschi-eten was
bijzonder groot. Uitslagen balschieten: 1. J. Kapers,
Ruurlo; 2. G. Rlibbers, Vorden; 3. J. Vorentjes,
Ruurlo; 4. H. Meyerink, i^Biden; 5. H. Arends,
Voorst.
Schijf schieten: 1. E. Gotink, Vorden; 2. J. Kapers,
Ruurlo; 3. A. Vorencjes, Ruurlo; 4. L. P. Wieringa,
Steenwijk; 5. J. Gotink, Vorden.
's Middags om twee uur werd het feest officieel geopend door voorzitter A. van Bruggen, die verheugd
was dat men ondanks de moeilijkheden toch voor
de 49ste keer het feest kon vieren. Hij hoopte het
volgend jaar bij ihet gouden jubileum op een grootse
viering, waarvoor al plannen in de maak zijn. Speciaal heette hij de muziekvereniging Concordia welkom, waarvan deiheer Wuestenenk al 39 jaar achtereen op het Medlerfeest de igrote trom had geslagen.
Met een feestmars trok men hierna naar het terrein,
waar voor de volks- en kinderspelen grote deelname
bestond.
Het traditionele dogcarrrijden animeerde de dames
bijzonder. De heren iBogtihelman jr. en Gerrit Groot
Jebbink reden als vanouds de karretjes onder de
ringe door. Mevrouw J. Hulstijn-Weenk werd eerste. 2. mevrouw J. StokikinkVWaigemoet; 3. mevrouw
M. Aartsen-Ribtbers; 4. mej. J. Fokkink; 5. mevrouw
J. Brummelman-Kaimperinan.
Korfballen dames en lieren: 1. B. Mulink; 2. H.
Kasteel; 3. P. Eykelkamp; 4. mevrouw Eykelkamp;
5. H. Eykelkamp.
Balkruien dames en lieren: 1. J. Hendriksen, Vorden; 2. L. P. Wieringa, Steenwijk; 3. J. Weenk, Vorden; 4. -H. Eykelkamp, Dinxperlo; 5. G. Ribbers,
Vorden.
Doeltrappen: 1. A. Zents, Vorden; 2. J. Hendriksen,
Vorden; 3. R. Hendriksen, Vorden; 4. P. Eykelkamp
H/Viai nweld; 5. C. Meerlaar, Vorden.
De heer Van Bruggen reikte de prijzen uit en huldigde het koningspaar waarna Concordia tot besluit het eerste couplet van het Wilhelmus speelde.
's Avonds was er in zaal Eykelkamp een druk bezocht Oranjebal met The Spitüires.

Hifi-specialist in
Steenderen gaat
maatwerk leveren

Vredegoor Elektronika in Steenderen opent op 4
september a.s. zijn tot „Hifi-stereo studio" verbouwde zaak aan de Dorpsstraat 2 en houdt op 4, 5 en
6 september open huis.
Hiermee zet de heer Vredegoor een lang gekoesterde wens in vervulling gaan, de wens om echte stereo
liefhebbers een uitgelezen akkommodatie te bieden
waar zij door luisteren en nog eens luisteren de
voor hen prettigste hifi-stereo installatie kunnen
ORANJEFEEST kiezen.
Zaterdatgmorgen begon het Oranjefeest officieel met
Maatwerk in muziek
het rvogelschieten, waaraan door 54 personen werd
deelgenomen in de weide naast de voormalige hout- Een goede Hifi-installatie is altijd een combinatie
zagerij van fa. Ribbers. Johan Kettelerij werd ko- van persoonlijke smaak, muzikaliteit, verlangde
ning, zn echtgenote mevr. H. G. Kettelerrj-Visschers kwaliteit en beschikbaar budget. „Maatwerk in mukoningin. Verdere uitslagen: 2. A. Vorentjes, Ruur- ziek" noemt de heer Vredegoor dit glunderend.

De heer Vredegoor beschikt dan ook over een uitgebreid assortiment tuners, versterkers, tape decks,
platenspelers, boxen en accessoires. Alles staat speelklaar opgesteld en is uitsluitend van zeer hoge kwaliteit. Waarbij hij wil opmerken, dat bij de verkoop
van echte hifi-apparatuur, de kwaliteit het belangrijkst is.
Maatwerk in service
Naast die geweldige luisterakkommodatie en het
zeer uitgebreide assortiment, zal de heer Vredegoor
deskundige adviezen gaan geven over opstelling,
installering en afregeling vanapparatuur, gekoppeld aan een perfekte nazorg en service. Waarmee
de heer Vredegoor duidelijk wil maken dat dit de
basis zal zijn waarop hij zijn zaak wil opbouwen en
gekregen vertrouwen waar kan maken. Deze unieke service-aspekten krijgt u op de koop toe.
Vakkennis
Aan kennis en ervaring ontbreekt het hem niet.
Na zijn opleiding HTS-Elektronika werkte hij 6
jaar in het kern-fysisch laboratorium van de Rijks
Universiteit Utrecht. In die tijd behaalde hij het
MO-A-diploma wiskunde. Daarna werkte hij S jaar
bij Philips Electrologica in Apeldoorn als computersysteem-ontwerper, waarna hij met succes anderhalf jaar Philips-computer heeft verkocht in
Europa.
Dit reizende leven trok hem echter niet, zodat hij
ruim 3 jaar geleden voor zichzelf een Radio/TVen witgoedwinkel begon.
De drang naar specialisatie en perfektie kreeg hem
echter al gauw te pakken met het bovenstaande
heugelijke gevolg, waarvan wij geloven dat dit voor
het muziekminnende publiek een zeer gunstige ontwikkeling is, omdat de behoefte aan goede voorlichting ennazorg bij hen steeds meer een rol gaan
spelen.

Diplomazwemmen
Zaterdag 30 augustus j.l. voiwl in her zwembad Tn
de Dennen weer diploma/weinnnen plaats voor resp.
het A- en B-diploma. Met een rekord aantal deelnemers t.w. 77 A- en Ml B-ikandidaten, die werden
opgeleid door chc'l-badmeestei M. J. Westerik en
zijn team medewerkers t.w. mevr. S. SonneveldSchouten en de heer E. A. M. van Aken, die tevens
het diplomazwemmen organiseerden. Het resultaat
was dat alle 108 kandidaten slaagden, waaronder
mevrouw Haverkamp als oudste deelneemster (62
jaar) en Steef Smit als jongste (5 jaar). Vermeld
dient te worden dat dit alles v.w.b. organisatie zeker ook te danken is aan de heer Joh. J. van Dijk,
een bekend onderwijzer, die dit werk al reeds vele
jaren voor z'n rekening neemt en zeker wel duizenden diploma's heeft geschreven. Als gedelegeerden
der KNZB waren aanwezig de heer en mevrouw
Kistemaker.
Zaterdag 13 september v i n d t het allerlaatste diploma/.wemmen plaats voor de /wemdiploma's A, B en
de vaardigheids I, II, III en IV. Opgave hiervoor
kan geschieden tot uiterlijk vrijdag 5 september, terwijl het proefzwemimen zal plaatsvinden op zaterdag
6 september a.s. voor A en B en uitsluitend voor
scholieren. De zwemilesleerlingen zullen op woensdagmiddag proef zwemmen. De zwemvaardigiheden
zullen aan bet bad worden bekend gemaakt alsmede
de aanvangstijden van het geheel.

Zwemvierdaagse
VOOR HERHALING VATBAAR
De -eerste zwemvierdaagse te Vorden is ten einde.
„Wij zijn zeer voorzichtig begonnen, hebben er een
boel van geleerd zodat we het volgend jaar nog beter voor de dag kunnen komen," aldus sprak de
voonzitter van de organiserende vereniging Vorden,
de heer F. Mengerink.
Qua deelname is het de organisatoren beslist meegevallen. Toen op de slot avond de medailles werden uitgereikt stonden maar liefst 316 deelnemers
(sters) in de rij om het kostbaar kleinood in ontvangst te nemen. Om hiervoor in aanmerking te komen moest er elke avond (gedurende vier avonden
achtereen) 500 meter worden gezwommen.
Tijdens de uitreiking van de medailles wees de heer
Mengerink erop dat deze vierdaagse inderdaad een
zwemfestijn is voor jong en oud. Voor de oudste
deelneemster mevr. Kooy (61 jaar) was er een prijsje
beschikbaar gesteld, terwijl de jongste deelnemers
Karin Harnmink, Doron v. d. Vuurst, Marjan Groot
Jebbink en Jeroen Tolkamp (allen 6 jaar) eveneens -een attentie in ontvangst mochten nemen.
Het badpersoneel, de heer Pardijs, meester Van
Dijk en de EHBO, zij allen werden dank gebracht
voor de medewerking, welke dank voorzitter Mengerink vergezeld liet gaan v a n hetzij een cadeaubon,
het/ij een geschenk onder couivert.

Zaterdag zwemkampioenschappen
van Vorden
Zaterdagmiddag 6 september worden in het Vordense zwembad In de Dennen de zwemkampioensohappen van Vorden gehouden. De organisatie is
in handen van de plaatselijke zwemvereniging die
op een groot aantal deelnemers hoopt.
Het onderwijzend personeel van de lagere scholen
te Vonden hebben hun medewerking toegezegd. Tot
'donderdagavond a.s. kan nren zicih opgeven bij het
zwembad, op school of bij de heren ]. ter Heurne,
De Stroet 30 of A. L. Velhorst, Het Wiernelink 35.
Deelname staat open voor kinderen vanaf 6 jaar.
De afstanden zijn: 6-7 jaar 25 meter schoolslag en
25 meter vrije sla,g; 8 en 9 jaar idem; 10-11 jaar 50
meter vrije slag en 50 meter schoolslag; 12-13 jaar
idem. 14-15 jaar 100 meter vrije slag en 100 meter
rtigslag. 16 jaar en ouder idem.

VOOR EEN
GOEDE
FOUNDATION

NEDERLAAG VOOR VORDENSE HEREN
TEGEN OKK

Speciale aanbieding:

(f

Zuiver 100% wollen

BERBERTAPIJT

Modemagazijn

400 breed
per meter vanaf

Teunissen - Ruurlo
TRIUMPH

159,—

5 jaar garantie
en gratis gelegd
Uw zaak

WALA

SCHIESSER

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

LOVABLE

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

renata
KINDERSCHOENEN
IN 4 WIJDTE MATEN

Het Groene Kruis
afdeling Vorden

SMALLE voeten:
SMALLE schoenen

Bij voldoende deelname zal op
dinsdag 23 september a.s. de

BREDE voeten:
BREDE schoenen

BEJAARDENGYMNASTIEK

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

weer beginnen.

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4

—

Vorden

Aanmelden bij de heren L. Wesselink, Zutphenseweg 34 en H. S. J. Albers, Zutphense-

weg 6.
Het bestuur van het Groene Kruis

Nog slechts één week

alle behang
voor slechts

6,50 per rol

School- en
Volksfeest in de
Wildenborch
Op zaterdag 6 september volksspelen aanvang 13.00 uur.

dat in voorraad is. Of dit nu
behang van 30,- 20,- of 10,-

Op vrijda^yond 5 en zaterdagavond 6 s^rember brengt de
toneelvereniging TAO het toneelstuk

per rol is, alles gaat weg

voor slechts 6,50

„HET HING IN DE LUCHT"

DOE HET ZELF CENTRUM

„aanvang 19.45 uur inae kapel

HARMSEN
Vorden, Schoolstraat 6, tel. 05752-1486

®

f

WORTRIEUItfO
Voetbal
VORDEN VERSLOEG VIOS BELTRUM
VERDIEND MET 3-1
Eerste klap een daalder waard!
Vorden l heeft in de Hoofdklasse een uitstekend
debuut gemaakt door de lastige uitwedstrijd tegen
Vios Beltrum met 1—3 te wiinnen. De eerste klap
was dus daadwerkelijk een daalder waard.
Voor het (begiin van de wedstrijd had trainer De
Wieerd voor een behoudend concept gekozen t.w.
een dniemans voorhoede bestaande uit Teerink,
Heersink en Nijenhuis, met daarachter vele mensen
op het middenveld. Toch resulteerde deze taktiek
in een 1—0 alhterstand, omdat; de voorhoede niet voldoende stootkracht bezat om het de Vlos-defensie
met Klein Gunnewiek aan het hoofd lastig te maken.
Toen Vorden dan ook na de rust meer aanvallend
'ging spelen, waardoor de geelzwarten het initiatief
konden nemen, kwam overduidelijk tot uitdrukking
dat dit Vorden l liet sterkst speelt wanneer inderdaad het accent op de aanval wordt gelegd.
Dankzij de beste man van het veld t.w. scheidsrechter A. Koppelman uit Groenlo (wat voelde deze man
de wedstrijd goed aan!) ontstond er een zeer aantrekkelijke wedstrijd tussen twee teams die een hemelsbreed verschil van spelwijtze toepasten. Bij Vios
lange trappen naar voren, terwijl Vorden het meer
met kort spel in de ibreedte zocht.
Toch bleek het systeem van Vios levensgevaarlijk
want op rechts had Eggink veel moeite de snelle
Ter Woerd de baas te blijven. Dat resulteerde in de
9e minuut tot de openingstreffer. Ter Woerd sprintte Eggink „eruit", zette laag voor waar de snel opkomende Damen de bal ineens op de slof nam: 1—0.
Een prachtig doelpunt!
Daarvoor had de uitstekende Vios-doehnan Th.
Haalinik tot tweemaal toe een doelpunt voorkomen.
Eerst dook hij een hard schot van Heersink uit de
hoek, terwijl een vrije schop, door deze zelfde Heersink (genomen, prachtig door Haaiimk werd gestopt.
Aan de andere kant moest ook de Vordense doelman Meyer een paar maal handelend optreden bij
schoten van Ter Woerd en Damen.
Na rust bleek toch wel dat Vios in de eerste helft
teveel krachten had gegeven. Zoals gezegd Vorden
nam het initiatief. In de tiende minuut speelde
Teerinik zich links naast het doel keurig vrij, Viosdoelman Haalink stopte de inzet, doch de terugspringende bal belandde precies voor de voeten van
Andre te Veldhuis, die ziflh geen moment bedacht
en raak schoot: 1—1.
Een kwartier voor tijd werd Heersink op de rand
van het strafschop^kied door twee Vios-spelers „ingepakt". Uit de toe^kende vrije schop tikte Nijenhuis naar Heersink die via de muur raak knalde:
1—2. In de laatste minuut werd het l—3 toen Klein
Gunnewiek, geheel in paniek door de aanwezigheid
van Heersdnik de ba^wegsloeg in het strafschopgebied. Heersiink voj^Bk het vonnis zelf.

VOETBALPROGRAMMA
Het programma voor Vorden luit voor a.s. weekend: Vorden 2—Gendringen 2; Sp. Brummen 5—
Vorden 3; Baakse Boys l—Vorden 4; Vorden 5—
Baakse Boys 3; Voorst 5—Vorden 6; Vorden 7—
Oeken 5; Ratti 1-^H. en K. 1.

In een gelijikopgaande wedstrijd hebben de heren 2
van Vorden dinsdagavond een 3—0 nederlaag te
slikken gekregen van OKK l uit Eerbeek. Voor de
rust kregen de bezoekers ibetere scoringskansen, die
evenwel niet werden benut.
Toen bij OKK een speler voor een minuut het water werd uitgezonden kreeg Vorden weliswaar een
veldoverwidit, doch gescoord werd er niet. Dan
deed OKK het beter. Toen bij Vorden Heersink uit
het water werd gezonden, door de overigens voortreffelijk fluitende mej. Tennissen, strafte Dirickx
dit gelijk af: 0—1. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft probeerde de thuisclub het een
paar maal via Oudsen met afstandschoten. Het vizier was echter niet goed gesteld. Halverwege de
tweede helft bracht De Vries de stand op 0—2. Vorden had geluk dat de OKK-aarwallers hierna tweemaal tegen de lat schoten. Vlak voor tijd bepaalde
Dirickx de eindstand op 0—3.

Dammen
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge clamcompetitie van DCV werden de volgende wedstrijden gespeeld: Rauver-Boudri 2-0; ReusinkHMasselirtk 0-2; Wansink-Rossel
2—0; Harmsma^Grotenlhuiis 0—2; Rossel-Masselink
0-2; Hoenink-Wansink 2-0; Siutter-A. Wiassink 11; Wiersma-tNijenhuis 1—1; Wentink-iReusink 1—1;
Reuver^Oukes 0-^2; Sloetjes^Klein Kranenbarg 1—1;
Esselink-Hulshof 1—1.

Motorsport
Het afjgelopen weekend werd in Schiwabenheim (nabij Frankfurt) een tweedaagse internationale betrouwibaarheidsrit gehouden, waaraan 7 leden van
de Vordense motorcluib De Graafschaprijders hebben deelgenomen.
De rijders van de Vordense club hebben in het internatiionaile gezelschap een zeer goed figuur geslagen en wisten zich aillen bij de eerste 12 te klasseren.
De eerste da>g moesten G ronden van -elk 52 kilometer worden afgelegd (totaal 312 km); de tweede dag
4 ronden van 52 kilometer (totaal 208 km).
De uitslagen waren: klasse tot 125 cc: Waa^.e Veenstra met een SWM 6e plaats (gouden medaille).
Klasse tot 250 « : Arie Bussink met KTM 7e plaats
(gouden medaille); Han Lenselink Montesa 8e
plaats (gouden medaille); Gerrit Hoftijzer KT W 9e
plaats (gouden medaiille); Diok Pardijs met Bur.aco
12e plaats (/jilveren medaille). Klasse tot 350 cc: Johan Berendsen met Jawa 7e plaats (gouden medaille). Het dub team van De Graafschaprijders bestaande uit de rijders Joh. Berendsen, Waatze Veenstra
en Jan Lenselink wisten op fraaie wijze beslag te
leggen op de eerste plaats, zodat nogmaals een gouden plalk aan de kollektie kon worden toegevoegd.

Maandag:
Bibliotheek van 14—17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7—9 uur, Jeugdcentr.
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum

Zwemmen

Dinsdag:
Repetitie kindercantorij
Training vollyebalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubgebouw op 't Medler

Start begin oktober
met de cursus

ZWEMCLUB LEERDE VAN WEEKEND
IN NAARDEN

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond N W

CENTRALE
VERWARMING

Volksdansen

vraag vrijblijvend prijsopgave,

De cursus is voor alle leeftijden,
zowel jongens, meisjes, dames en
heren.

Moe maar voldaan keerden zondagmiddag zo'n 40
leden van de Vorden poloolub weer in het achtkastelendorp terug na een polo-weekend te hebben
doorgebracht in Naarden.
Het was voor de eerste keer dat Vorden een bezoek
bracht aan de Naardense polocluib De Vest (deze
vereniging waarbij wijlen badmeester Verstoep
vroeger speelde) die de afgelopen jaren vele malen
te gast was bij Vorden.
Voor de Vordenaren is het wol een leerzaam weekend geworden, want op het gebied van het spelen
van waterpolo ligt deze vereniging met zijn 500 leden (Vorden heeft er 70!) toch wel een straatlengte
voor. Zaterdagmiddag verloren de meisjes van Vorden me* 7—1;. de jongens met 8—2, de dames met
8—0 terwijl de heren met 9—2 het onderspit moesten
delven.
Na een gezellige barbecue zaterdagavond, werd gekampeerd op de vestingwallen in Naarden. Zondagmorgen werden de returns gespeeld. De gasten deden het nu weliswaar beter, maar moesten toch nog
enkele forse nederlagen incasseren. De meisjes verloren met 7—2, de dames met 3—1 en de heren met
7—0. De jongens deden hè* deze zondagmorgen beter en sleepten een 2—2 gelijikspel uit het vuur.

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal Smit
Reptitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 september 19.45 uur dn Hotel Balkker, iedere donderdag

Stichting
Jeugdsociëteit, Vorden'

Veel meer wooncomfort en
gezelligheid in een huis voorzien van

o.l.v. mevr. A. Tijman
op dinsdagavond in zaal Smit

WIE DOET ER MEE ?
ook voor uw huis bij

gedipl. gas-, water-,
sanitair-, centrale verwarming- en elecfro technisch
installateur

WINTERS

Opgave bij: mej. J. Woltering, Burg. Galleestraat 18, Vorden. telefoon 05752-1746.

HOLIDAY
STYLED BY
SANDGRENS
Vraag de kleur zwart,
zo natuurlijk als hout
Special made for
Garant-lnternationaL

tmmw

Spalstraat 8-10 - Telefoon 05753-1280
28-34

Voor 65-plussers en mindervaliden
mogelijkheid tot rijkssubsidie

VORDENSE DAMES TE STERK
VOOR OKK EERBEEK

WEEKENDAANBIEDING
Bedrukte katoenen

damesslipjes
3 stuks voor

6,90
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

De cornpetitiewedstrijd die de Vordense dames dinsdagavond t h u i s speelden tegen OKK l uit Eerbeek,
is door de thuisclub met niet minder dan 6—0 gewonnen. Hoewel er door beide teams weinig tempo
aan de dag werd gelegd, waren de Vordense dames
toch veel stenker.
Reeds in de beginfase scoorde Anneke Sikkens h-et
eerste doelpunt. Vorden bleef doorgaan en het was
Leonie Sikkens die de stand op 2—0 bracht. Bij de
tegenaanvallen van OKK behoefde doelvrouwe Rinie Teunissen nauwelijks werk van betekenis op te
knappen. Leonie Sikkens en Anka Krol bepaalden
de ruststand op 4—0.
In de üweede helft hetzelfde spelbeeld, waarbij geen
der ploegen lot grootse daden kwani. De voorhoede
van Vorden liet in die periode verschillende goede
kansen Liggen. Tweemaal was het wel raak nl. door
Anneke Sikkens en Anka Krol.

Vrijdag:
's-Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubgebouw op 't Medler
Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorderden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen
Bezichtiging Penetum „De Belten". Opgave
WV-kantoor Sig.mag Eijerkamp: 13 juni, 4
juli, 18 juli, l augustus en 8 augustus.
September:
8 BloemscMikcursus KPO
9 Bejaardensoos Kranenburg
10 Bloemschikcursus Floralia Jeugdcentrum
10 Herv. Vrouwenver. Dorp
17 KPO
18 Bloemschikcursus Floralia Hotel Bakker
19 Floralia bloemententoonst. Hotel Bakker
20 Floralia bloemententoonst. Hotel Bakker
21 Floralia bloemententoonst. Hotel Bakker
22 Rloemschikcur&us KPO
26 Volksfeest Linde
27 Volksfeest Linde
27 Achtkastelenmarathon LR De Graafschap nabij kasteel Vorden
Oktober:
14 Bejaardensoos Kranenburg
22 KPO
November:
11 Bejaardensoos Ki aiiciuburg
24 Bloemschiikcursus KPO
20 KPO

Langs deze weg willen
wij iedereen heel hartelijk
bedanken die ons
huwelijk tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.
Jan en Tineke
Leegstra
Vorden. september 1975
Overweg 13
Hiermede willen wij een
ieder heel hartelijk danken voor de vele felicitaties, bloemen en kadoos,
die ons 25-jarig huwelijk
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.
F. C. Wansink
G. Wansink-Wentink
Vorden, september 1975
Raadhuisstraat 15
H.H. konijnenfokkers
opgelet! Te koop: 2 jonge
witte Wener voedsters.
Kwaliteitsdieren!
Margrietlaan 20, Vorden
Te koop wegens verhuizing: modern wandmeubel, kleur zwart-crème
met plintverlichting, plm.
l jaar oud. H. van Bramerenstraat 17. Vorden
Te koop: witte bruidsjapon met toebehoren,
maat 36. Niet in Vorden
gedragen. H. van Bramerenstraat 17, Vorden
^^^^^^^—^^^——^——————•—^^—^™™ •

Te koop: komplete verwarmingsinstallatie, oliestook. Te bevragen Kerkstraat 5
Te koop: l trekhaak Mercedes 200-220 D nieuw;
Datsun 240 KCT half
jaar oud; Volkswagen
1500-1600 l jaar oud.
Zutphenseweg 119
telefoon 1961
Te koop: Etna gasfornuis
met thermostaat ƒ 150,—
Het Wiemelink 2 Vorden

Attentie!

Op zaterdag 6 september hopen wij
met onze kinderen ons 25-jarig huwelijk
te herdenken.
G. J. ROSSEL
en
B. ROSSEL-BRUIL
Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.
Vorden, september 1975
Deldenseweg 6

Wij zijn met

GROTE VERKOOP

VAKANTIE
van maandag 7 tot en met
zaterdag 13 september
Uw warme bakker

Verkoop maandag 8 september

J. W. HARTMAN

10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit
14 - 15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld
16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg
ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

Donderdag 11 september a.s. hoopt opoe

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropen broeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tropenschoenen, tropen overhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders), melk j assen, leren jekkers, bomber jacks (gevoerd en waterdicht), koppels enz.

ROSSEL-REGELINK
haar 90e verjaardag te vieren.
Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot
21.30 uur in zaal Smit te Vorden.
Vorden, september 1975
Hilverinkweg 3

specials
ROKKEN

Heden overleed in het ziekenhuis te Lochem.
na voorzien te zijn van de H. Sacramenten
der zieken, onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

Frederika Antonia Melder
wed. van Martinus Johannes Borgonjen
in de ouderdom van 94 jaar.

*
Baak: A. B. R. Roordink-Borgonjen
J. Th. Roordink
Vorden: W. A. B. Borgonjen
G. B. Borgonjen-Grobben
Vorden: B. A. Borgonjen
J. M. Borgonjen-Snelder
Baarn: B. R. Berns-Borgonjen
J. A. Berns
Vorden: R. A. Borgonjen
Hengelo: J. A. Willemsen-Borgonjen
M. W. Willemsen
Vorden: A. B. Borgonjen
klein- en achterkleinkinderen

ruiten, uni's, bouclé's

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

BLOUSES

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

nieuwe kleuren

KOMBIN.-SETS
VESTEN
met capuchon^ in ecru-zwart

PULLI's

Zutphenseweg 64

.

Te koop: l Puch Scylark
4 v.; l Puch Imperia! 3 v.
3 Puch Maxi; 2 Solex Oto
nieuw spec. prijs; l Solex
gebr.; l Puch Scyrider 3
v. gebr.; l damesfiets 3
versn.; l meisjesfiets 7-10
jaar; l idem 9-12 jaar; l
groeifiets plm. 8 jaar
ƒ 65,—.

Tweewielerbedrijf
TRAGTER
Zutphenseweg

DAMES
de eerste nieuwe

najaarsfoffen
zijn binnen o.a.
leuke compossé

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge bruine schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

4-aderige rubberkabel, /eer geschikt voor melkmachines enz.

in banlon, acryl, wol

FA W. VEENSTRA EN ZN - »*»HI

MODEHUIS

Telefoon 1451

Contact
het blad voor al het nieuws
uit uw eigen streek

Heden heeft de Her e tot Zich genomen onze
lieve vader, schoonvader en opa

Gerard Frederik Willem Bakker
weduwnaar van Anna Riemersma
in de gezegende ouderdom van 92 jaar.
Velp: J. Bakker
M. J. M. Bakker-Engelkamp
Noordwijk A. Faber-Bakker
aan Zee: W. Faber
Maddy, Harold en Paulien

afdeling Vorden
Bij voldoende deelname beginnen
wij in oktober met een

nieuwe kursus
Inlichtingen én opgave bij mevr. Te Slaa-v.d.
Kooi. Pastorieweg 3. Vorden, telefoon 1297
graag tussen 18.00 en 19.00 uur

Vorden, 30 augustus 1975
„De Wehme"
Korrespondentie-adres:
J. Bakker, Hoofdstraat 108, Velp

Veel nieuwe mode bij
MODECENTRUM
TEUNISSEN - RUURLO

Jeugdige mantels
tot maat 46 in flannel, loden,
tweeds, velours en tinneroy vanaf

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 4 september om 13.00 uur in De Wehme,
Nieuwstad 32 te Vorden, waarna de begrafenis om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden zal plaatshebben.

jeugdige belijning in tweed,
kamgaren en ruiten vanaf

Zutphenseweg, Vorden

Tames Grieve
heerlijke hand- en
moesappel
Handperen
Gevraagd:
zoete appels

in wevenit, zijden yersey en
mohair vanaf

J. J. Dijkerman

in tweedstoffen, strepen,
wevenit, velours vanaf

Al die kinderen dragen
nu goed passende
schoenen!

wijd klokkend van tinneroy's,
tweed, ruiten en flannels vanaf

pullovers, blouses,
vesten

Vooraan in schoenenmode

REPARATIE
Verkoop nieuwe auto's

Dorpsstraat 4

32,50

ENORM IS DE NIEUWE KOLLEKTIE

WULLINK

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD

Vorden

Verkoop gebruikte auto's

vanaf

22,50

weer volop in alle kleuren
ook bedrukt vanaf

16,95

Pulli's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 . Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Oalléettr.

Te koop: g.o.h. meisjesfiets, 6-10 jaar. H.K. van
Gelreweg 35. tel. 1753.

110,00

Rokken
Is uw kind daar ook bij???
Kom anders eens bij ons langs ! l!

U kunt bij ons
terecht voor:

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, til. 1555

98,00

Pakjes

Zutphenseweg 13 • Verden - Telefoon 05752.1834

Fruifbedrljf Medler

PIJPROKEN
MANNENWERK!

179r50

Japonnen

Uw vakmarvbloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

Tedere zaterdag verkoop
9 tot 12 uur

130,00

Klassieke mantels

LAMMERS
Snoep verstandig,
eet een appel!

ENORME KEUZE

Vorden, 30 augustus 1975
Deldenseweg 4

de chrysanfen
uit eigen
kwekerij
FA KETTELERIJ

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
ste«ksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

De begrafenis heeft plaats gehad op het R.K.
kerkhof te Vierakker.

Ze zijn er weer

Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Wegens familiefeest

Een jongensschoen, een wedstrijdschoen,
een superschoen? Neem PUMA!
IMPORTEUR

COR DU BUY

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

a.s. zaterdagmiddag
6 september

GESLOTEN

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Telefoon 05735-1438

textiel en mede

/choolderman
raadhuisstraat tel. 1367 vordert

Toonaangevend in mode voor Ruurlo en
omstreken
Vrijdags koopavond

voor betere
hifi-stereo apparatuur
gaat u naar de beste
hifi-specialist in Gelderland

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoeders-tijd-artikelen

In de wolken mei ons enorme bijdefijdse sortiment

PRACHT PLANTEN
keuze uit meer dan 100 soorten groene,
bonte en bloelende planten en cactussen.
Kom eens een kijkje nemen In onze
nieuwe aangepaste verkoopkas
met ruime parkeergelegenheid.

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

op 4 september a.s. opent hij een
HIFI-STEREO STUDIO en op 4, 5 en 6 september
houdt hij

Wij zijn elke dag open van 8.30-12.00 uur en van
13.00 uur tot 18.00 uur. Vrijdags koopavond.
BLOEMEN- EN PLANTENCENTRUM

OPEN HUIS

GEERLIGS

Ur als echte muziekliefhebber,
komt natuurlijk kennismaken met de
perfekte luisteraccommodatie en het
uitgelezen assortiment kwaliteitsapparatuur, want een goede
hifi-installatie is altijd

A 13a - De Bruil - Ruurlo - Telefoon 2010

maatwerk in muziek,
omdat het een juiste combinatie moet
zijn van persoonlijke smaak,
muzikaliteit, verlangde kwaliteit en
beschikbaar budget.
Die combinatie vindt u alleen door
te luisteren en nog eens te luisteren . . .
Vandaar.

VREDECOOR
MAATWERK IN SERVICE
• minimaal 2 Jaar garantie op
alle apparatuur • testen van de
apparatuur voor aflevering •
thuis bezorgen • plaatsing,
aansluiting en testen van de apparatuur bij u thuis • geven van
deskundige adviezen over bediening, afstelling, aansluiting
etc.

• verzorgen van vakkundige
reparaties h eigen werkplaats,
zowel In- ate na de garantieperiode.
HIFI-DEALER VAN:
ORTOFON, KEF, SCOTT. QLIAD,
THORENS. HARMAN/KARDON.
TEAC, LUXMAN, JBL. B&W,
TANDBERG.

ELEKTRONICA
Steenderen (bij Bronkhorst) Dorpsstraat 2, fel.: 05755-377

Denken aan de toekomst hééft
z'n voordelen

OCCASIONS

TEGER

Japonnen
Overgooiers
Rokken, blouses
en ook mantels
nergens voordeliger
dan bij
KONFEKTIEBEDRIJF

RUURLO

Telefoon 05735-1426
Stationsstraat 18
1973
Fiat 128 groen
Fiat 500 rood
1973
1973
Fiat 132 1800 cc
Fiat 850 Special
1970
1968
VW 1500 zeer mooi
Fiat 127 groen
1972
1971
Audi 75L 4-deurs
Fiat 127 geel
1974
1970
Citroen Eend
Fiat 127 rood demonstr.auto 1975
1970
Simca 1100 4-deurs
Fiat 127 rood
1971
1969
Simca 1000 groen
Fiat 128 groen
1971
1965
Fiat 1500 rood
Fiat 128 groen
1972
1970
Fiat 125 Special
Fiat 128 rood
1973
1969
Opel Rekord blauw
Fiat 128 rood 4-deurs
1973
Renault R4 met schade
Fiat 128 groen 4-deurs
1972
Fiat 128 groen 2x
1974
SPECIALE AANBIEDING alleen maand september: grote bus Super
Auto Wax van 995 nu bij ons 895 inkl .BTW.
Tevens uw adres voor 2.— uw auto prima schoon!
Onze showroom is vrijdags geopend tot 21.00 uur, zaterdags de gehele dag

LAMMERS
de grote matenspecialist.
Indien nodig wordt
naar maat gemaakt.

Te koop: i.g.st. verkerende tweede hands terrasstoelen. Heko, tel. 057521309.
Kunstgebitten-reparatie

Zutphenseweg 29, Vorden
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten
Te koop: 2 ventilatoren
met thermostaat; hangkettingen met bevestigingsbeugels; veedrinkbakjes;
drijrmestroosters 100 cm
breed en rubber matten.
Alles z.g.a.n. A. Zents,
Ruurloseweg 107, Vorden

EN TOCH . . . IS

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2
Telefoon 2219

ONBETWIST
UW MEUBEL SPECIALIST!

Vorden

IN CONTACT
ADVERTEREN?
GOED BEKEKEN!!

/utphensrwoj; • Vonlen -

Telefoon Of»7f»2-ir>H

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN
Nu meteen al.
We vragen u eens te denken aan een paar voordelen
van aardgas:
• veel toepassingen
• milieuvriendelijk
• onzichtbaar transport
• voorraden dicht bij huis
We vragen u er aan mee te werken zo lang mogelijk
van die voordelen te profiteren.
U doet dat als u nu al op 't verbruik bespaart
Zoveel u kunt.
Door bijvoorbeeld 's avonds de gordijnen te sluiten.
Door een graadje lager te stoken. Door geen warmte
door een open raam of deur te spuien. Door niet
onnodig te stoken In lege kamers.
Dat heeft z'n voordelen voor de toekomst.

Verstandig met aardgas
Houdt de warmte binnen

05752-1463
• verzekeringen

Café-Restaurant

• boekhoudingen
• automatische gegevens verwerking
• belastingzaken
Medler - Tel. 6634

• bedrijfsadviezen

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

Maar u vindt ze nu al op uw gasrekening terug.

N.V. GAMOG Gasmij Gelderland

BE

DAN

!N

Bolwerksweg 35 - Zutphen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak
Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden
zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.

Het juiste en
voordeligste adres
voor
tapijten en
woningtextiel
Tevens voor al uw
stoffeerwerk
TAPIJTHAL
'T HOGE
't Hoge 34, Vorden
Tel. 05752-1486
Moeten uw foto's
vakwerk zijn?
Dan uw reportages
en bruidsfoto's van
Dolphijn
Reeds vanaf ƒ 200,in kleur

Hengelo <gid>

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

t el. 05753-1461

DANSEN
7 september
Jumping
Rabbits

K NALL
Limonadeglazen

ECHT PORSELIET
NU EXTRA VOORDELIG

diverse soorten

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo
Te koop: spinazie op bestelling en slachtkippen.
H. Weenk, Schuttestraat
12, Vorden.
telefoon 05752-6659

S-VO

SUPERKNALLER

