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Nutsfloralia
trok veel belangstelling
Het vele werk dat de floralia-afdeling van het Nutsdepartement de afge-
lopen week heeft verzet om deze 52e bloemententoonstelling tot een succes
te maken is beloond.
De tentoonstelling werd namenlijk zeer goed bezocht. De zaal van Hotel
Bakker bood een fleurig geheel. Door kweker!) Spiegelenberg was in het
midden van de zaal een fraaie heidetuin aangelegd. Gradie Klumper had
een afdeling met strooibloemen verzorgd, terwijl de firma Dijkerman diver-
se mooie bloemstukken had ingezonden. Ook vermeldingswaardig zijn de
"stands" die de dames hadden ingericht, welke in het verleden altijd met de
eerste prijzen gingen strijken. Zij werden apart beoordeeld, zodat nu ook
anderen de kans kregen een prijs te winnen.

Onderstaand de uitslagen van deze
zeer geslaagde bloemententoonstel-
ling: STEKPLANTEN KINDEREN l
Begonia
l Yvonne Lichtenberg; 2 Martienke
Teunissen; 3 Hennie Rietman; 4 An-
dré Knoef; 5 Wim Lichtenberg; 6
CarlaBosch; 7 Jeanet Temmink; 8 Ka-
rin Klijn; 9 Marius Bouwmeester.
Fuchsia
l Albert Kolkman; 2 Hennie Rietman;
3 André Knoef; 4 Yvonne Lichten-
berg; 5 Henriet Fokkink; 6 Koos Kolk-
man; 7 Ab Velhorst; 8 Carla Bosch; 9
Eric Nijenhuis; 10 Athur Werner;

STEKPLANTEN VOLWASSENEN 2
Blad begonia
l mevr. Bouwmeester-Harmsen; 2
mevr. Zweverink-Zweverink: 3 mevr.
Berenpas-Arfman; 4 mevr. Boghel-
man-Albers; 5 mevr. Langwerden.
STREPTOCARPUS
l mevr. Bouwmeester-Harmsen; 2
mevr. Boghelman-Albers.

HET MAKEN VAN VOORWERPEN
UIT NATUURPRODUKTEN.
Kinderen 3a.
l Martienke Tennissen; 2 Henrike
Dekker.

EIGEN GEKWEEKTE PLANTEN 5A
l mevr. Gotink-Voskamp; 2 mevr.
Gotink-Voskamp; 3 A. W. Werner; 4
Mevr. Gotink-Hietveld; 5 Mevr. Ha-
verkamp-Olthuys.

EIGEN GEKWEEKTE BLOEMEN 5B
l mevr. Valster-Ter Hove.

EIGEN GEKWEEKTE VRUCHTEN 5C
l mevr. Versteege-Eskes; 2 Kees
Jansen.

CURSISTEN BAKJES OF SCHAAL-
TJES 6A
l Agnes Schutten; 2 mevr. Maalde-
rink-Jansen; 2 mevr. Mullink-Schut-
ten; 3 mevr. Huizinga- Bieren; 3
mevr. Vredenberg-Abbink;

CURSISTEN TAFELSTUKJE 6B
l mevr. Schuppers- Barink; l Mevr.
Mullink- Schutten; 2 mevr. Huizinga-
Bieren; 2 mevr. Vredenberg-Abbink;
3 mevr. Vredenberg-Abbink.

CURSISTEN VAASJES 6C
l mevr. de Greef-Harmsen; 2 mevr.
Kleine-Hilhorst; 3 mevr. de Greef-
Harmsen.

CURSISTEN BIEDEMEIER 6D
1 mevr. Peters-v, d. Wal; 2 mevr.
Norde-Norde; 2 mevr. Schuppers-
Barink; 3 mevr. Maalderink-Jansen;

CURSISTEN VERSIERD VOORWERP
6E
Ie prijs met lof mevr. v. Laren-
Vermeer; 2 mevr. Stokkink-Nijman;
2 Mevr. Mullink-Schutten; 2 mevr.
Heusinkveld-Bosman; 3 Agnes Schut-
ten.

CURSISTEN DROOGBLOEMEN BOE-
KET 6F
l mevr. Huizinga-Bieren; 2 mevr.
Maalderink-Jansen; 3 mevr. Henge-
veld-Kuypers; 3 Ria Schutten.

CURSISTEN DROOGBLOEMEN FAN-
TASIE 6G
l mevr. de Greef-Harmsen.

CURSISTEN DROOGBLOEMEN BUI-
TENLANDS 6H
l mevr. Vredenberg-Abbink; 2 Anet-
te Schutten; 2 Agnes Schutten.

CURSISTEN WANDSTUKKEN 6J
l mevr. KI. Nengerman-Oosterink; 2
Ria Schutten; 3 Agnes Schutten; 4
mevr. Maalderink-Jansen; 5 mevr.
Bannink-Essink;
NIET CURSISTEN 7A KLEINE VA-
ZEN
l mevr. Arendsen-Lijftogt; l Marja
Weenk; 2 mevr Arendsen-Lijftogt; 2
Marja Weenk; 3 mevr. Harmsen-
Marsman; 3 mevr. Valster-Ter Hove;

NIET CURSISTEN GROTE VAZEN 7B
l Marja Weenk; 3 mevr. Decanije-
Meerbeek; 3 Marna Stijl.

NIET CURSISTEN BAKJES 7C
1 mevr. Helmink-Mullmk; l marja
Weenk; 2 mevr. Helmink-Mullmk; 2
mevr. Boerman-Versteege; 3 mevr.
Harmsen-Marsman; 3 mevr. Harm-
sen-Marsman; 3 mevr. Decanije-
Meerbeek; 3 mevr. Decanij e-Meer-
beek.

NIET CURSISTEN FANTASIESTUK
GROOT 7D
2 mevr. Fokkink-Wensink; 2 mevr.
Versteege-Eskes.

^V^^M^^BIH^^H^H^H

Kollekte Dorpscentrum:
verheugend resultaat
Ook al is het streefbedrag niet gehaald, toch is het bestuur van
de Stichting Dorpscentrum Vorden verheugd over het resultaat
van de vorige week gehouden rondgang door de gemeente Vor-
den. Toen namelijk maandagavond in de grote zaal van het
Jeugdcentrum alles werd samengeteld, was er - om een rond
bedrag te noemen - ƒ21.500,- binnen.

Het bestuur is er blij mee, ook al omdat de hoop en de verwach-
ting leeft dat deze en gene nog met giften komen en dat Vor-
dense bedrijven het voorbeeld zullen volgen van de bekende
Vordense machinefabriek die DUIZEND GULDEN gegeven heeft.
Penningmeester van het bestuur Stichting Dorpscentrum Vorden
is de heer J. Bosch, Christlnalaan 7 te Vorden. Hij geeft graag
nadere informatie.

We brengen namens de algemene kommissie dank aan allen die
meegewerkt hebben en hun gaven gegeven hebben voor een
goede zaak, die stellig voltooid zal worden: ons Dorpscentrum
te Vorden. j. c. Krajenbrlnk

Gemakshalve vermelden we voor u nog enkele rekeningnum-
mers: Postgironummer Stichting Dorpscentrum Vorden 3 74 66 76
rekeningnummer Amrobank 48.79.19.491; rekeningnummer Ra-
bobank 36.64.14.666; rekeningnum. Bondsspaarbank 92.31.46.474
Wie weet? Wie weet? We staan voor en werken aan een goede
zaak, die het dorpsleven en het verenigingsleven zal stimuleren
en positief beïnvloeden. Daarom geven we. Daarom werken we
er voor. Het zal „waarachtig wel gaan".

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NIET Cl
2 Mar j a
tenenk.

TAFELSTUKJE 7F
réenk; 3 de heer D. Weus-

DROOGBLOEMEN BOEKETTEN 8A
2Marja Weenk.

DROOG^EMEN FANTASIESTUK
JES8B
l mevr. Regelink-Schieven; l mevr.
Decanije-Meerbeek; 2 mevr. Rege-
link-Schieven; 2 mevr. Regelink-
Schieven; 3 mevr. Regelink-Schieven;

BLOEMSTUKJES KINDEREN 10
l Henrike Dekker; 2 Gerrit Regelink;
3 Yvonne Schepers; 4 Angelique
Bosch; 5 Gerrie HendrikseirJj^Lnge-
lique Bosch; 7 Carolien;

INZENDING VOOR GEVORDERDEN
11
l mevr. Weenk-Huurnink; 2 mevr.
Pelgrum-Rietman; 2 mevr. Gotink-
Hietveld; 3 mevr. Ruiterkaa^- KI.
Lebbink; 3 mevr. Wagenvoo^Heme-
link; 3 mevr. Stijl.

EERVOLLE VERMELDING PADDE-
STOEL
mevr. Regelink-Tiessink.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vry-
dagmorgen van 8—12.30 uur en vrydagmiddag van 13.30—17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrydag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmidddag van 16—17 uur.

-Ot
CASSETTES

KOERSELMAN

250x GEMEENTENIEUWS

Deze week verschijnt de 250ste afle-
vering van de rubriek Gemeente-
nieuws. Het leek ons aardig eens te
bezien wat er zoal de afgelopen
jaren onder "Gemeentenieuws" de
revue is gepasseerd.

De eerste aflevering van Gemeente-
nieuws verscheen op 25 oktober
1972, waarin als doelstelling gegeven
werd "het geven van nodige, nuttige
en wenselijke voorlichting over on-
derwerpen, die in het algemeen
betrekking hebben op alle burgers
van Vorden".
Als voorbeeld werden de volgende
onderwerpen genoemd: sociale wet-
ten, gemeentewerken, gemeentelijke
begroting, bevolkingsgegeven, hin-
derwet, ruimtelijke ordening, ge-
westvorming, politienieuws, rijbewij-
zen, paspoorten, recreatie, Huur-
subsidie enz.
Kijken we terug, dan moet de kon-
klusie luiden dat de toen geformeer-
de doelstelling volledig is verwezen-
lijkt. Leest u maar wat in de loop der
tijden onder de rubriek Gemeente-
nieuws" is gepubliceerd:
De eerste aflevering startte met een
artikel over stemmen (bij volmacht),
ledere maand werd een overzicht ge-
geven van de op de raadsagenda
voorkomende punten, met meestal
daarbij vermeld het terzake dienen-
de voorstel van het College van bur-
gemeester en wethouders.
Uiteraard elk jaar omstreeks okto-
ber/november werd een bespreking
gewijd aan de in de gemeentebegro-
ting en de daarbij behorende aan-
biedingsnota voorkomende hoofd-
stukken.
Herhaalde malen werd een overzicht
gegeven van de voor Vorden gelden-
de bestemmingsplannen of -plannen
in procedure.
Daarnaast werd aandacht besteed
aan het door de gemeenten Hengelo

Gld., Ruurlo, Vorden en Zelhem, ge-
ëntameerde "basis-struktuur-plan
voor de openluchtrekreatie".
Verder werd o.m. aandacht besteed
aan de meest uiteenlopende onder-
werpen:

— tuinvuil c.q. grofvuil
— buitenbrie venbussen
— plaatselijke belastingen
— gewestvorming
— subsidie verordening Vordense

verenigingen
— algemene bijstandswet
— uitvoering Hinderwet
— aanvragen bouwvergunning
— afdelingsvorming gemeentehuis
— afbranden van bermen en

slootkanten
— het plaatsen van afrasteringen
— mestopslag
— verordening, regelende de taak,

samenstelling en werkwijze van
de gemeentelijke sportraad

— verordening op de algemene
begraafplaats

— vervuiling van bermen
— sociale Wetten
— dodenherdenking
— herziening bebouwde kom
— welstand en agrarisch gebied
— de regionalisering van het

ambulancevervoer
— brandbeveiligingverordening
— verordening opslag gas,

huisbrand- en stookolie
— commissie "Komplan"
— vernieling beplanting plan Zuid
— artikel 19 Wet op de Ruimte-

lijke Ordening-procedure
— wijziging Kapverordening
— de nieuwe legesverordening 1973
— waterzuivering en waterzuive-

ringsbelasting
— voorbereidingsbesluiten
— verkoop grond
— onteigening grond

- werkzaamheden Stichting Open-
bare bibliotheek en leeszaal

- aanplakverbod/spijkers in
bomen

- Dierentehuis "De Bronsbergen"
te Zutphen

- prijzen huisvuilzakken
- Algemene Politieverordening
- reflectoren bij uitritten
- verkoop en gebruik van vuurwerk
- rattenbestrijding
- parkeerverboden/parkeer-

excossen
- bestemmingsplan voor de uwde

BEBOUWDE KOM
vaccinatie tegen de rode hond

- schoonmaakaktie 1974
- kamperen op de boerderij
- het uitlaten van honden
- de bestrijding van de dennen

scheerder
- werkgroep'dorpscentrum'
- woningverbetering
- verwijdering/snoeien van be-

planting op uitzichthoeken
- de bouw van een sportzaal
- vuil storten
- consumentenenquête
- onroerendgoedbelasting
- kampeerverordening
- aanlegvergunning 4G
- botulisme bij watervogels
- pas-65
- vernieuwing rijbewijs
- planologische kernbeslissing
- bureau van consultatie in het

arrondissement Zutphen
- geluidhinderwet
- wenken ten aanzien van het

oliebollen bakken
- het sneeuwvrij maken van

trottoirs
- de wegenlegger
- de viskaart
- het streekplan Oost-Gelderland
- hooibroei
- Nota Waddenzee
- studenten-onderzoek in de

gemeente Vorden
- Boomplantdag
- afschaven van zandwegen

Tenslotte werden nog enige
beschouwingen gewijd aan de plaats
van de gemeente binnen ons staat-
rechtelijk bestel, alsmede aan het
ruimtelijk beleid van rijk, provincie
en gemeente.

Zoals U ziet is op alle terreinen van
de in de destijds geformuleerde
doelstelling aangegeven onderwerp-
en in de loop van de tijd wel iets
geschreven.

Maar heeft het ook zijn maximale uit-
werking gehad???

Het doel van een goede voorlichting
is het verkleinen van de afstand
bestuurder-bestuurde en zo-doende
voor gezamenlijk denken de proble-
men die ons allen raken tot een goe-
de, bevredigende oplossing te bren-
gen.

Echter op herhaalde oproepen tot
reactie's op deze rubriek werd tot op
heden niet gereageerd.
Daarom vragen wij u nogmaals even-
tueel bij u bestaande reakties naar
voren te brengen. Ook bepaalde sug-
gesties van uw kant, die leiden tot
publikatie over een door u naar
voren gebracht onderwerp zien wij
gaarne tegemoet. U kunt zich terzake
vervoegen bij de afdeling Algemene
Zaken van het gemeentehuis.

(Het vervolg van het vorige week ge-
publiceerde Gemeentenieuws over
bescherming van huurders van
woonruimte in geliberaliseerd ge-
bied, wordt wegens de door deze
250ste aflevering opgeeiste ruimte
uitgesteld tot volgende week).

De nieuwe brandweergarage kan op
30 september en op l oktober a.s.
door een ieder worden bezichtigd
(zie advertentie elders).

Jong Gelre Vorden
Op vrijdagavond 30 september wor-
den in samenwerking met de
G.m.v.L. schiet wedstrijden georgani-

| seerd in de Kapel in de Wildenborch.
; Op 7 oktober is er een dropping die is
' door twee leden. Vertrek met een ge-
zellig vervoermiddel vanaf Hotel

j Bloemendaal.
Op 8 oktober is het de bedoeling om
met een bus naar de Flevohof te
gaan. Daar worden Internationale
Ploegwedstrijden georganiseerd en
trekkertrekwedstrijden met trekkers
van 100 tot 1000 PK.
Uit Amerika komen een paar grote
trekkers een show geven waarvan l
trekker met een straalmotor. Opgave
zie advertentie.
Op 4 en 5 november worden de
jaarlijkse feestavonden in zaal

Schoenaker gehouden.
En dan is er 25 november de jaar-
lijkse ledenvergadering met een film
van Louis de Funes in hotel Bloemen-
daal. Voor het nieuwe jaar is er weer
een grandioos nieuwjaarsba = op 7
januari bij zaal Smit.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

Nylon
kinderjackets

diverse kleuren
met capuchon

v.a. 29,50

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. C. Krajenbrink, jeugd-
dienst; 19.00 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
geen dienst

GEREF. KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier, kinder-
mevendienst; 19 uur ds. F D Dooze,
Eefde

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Vaneker, telefoon 2432
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bfl de dienst-
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
A. Riksen, Didam, tel. 08362-1209 en
H. F. van Dam, Lochem, tel. 05730-
1684 (van 11.30—12 uur)

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

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

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

TAFELTJE-DEK-JE
oktober: mevr. Wolters, telefoon 1707
(8—9 uur)

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

SPREEKUUR OGZO
agent: de heer Grootbod, elke don-
derdag van 17—18 uur in het Groene
Kruisgebouw.

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



Kunstffebittenrepsimtte

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

LOSSE VERKOOP

Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

DROGISTERIJ

de Olde Meulte
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

DROGISTERIJ

de Oldc Meulte
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

óotiober
LEKKER KNAPPEND

VERS VAN UW

WARME BAKKER

VAN ASSELT
Te koop gevraagd:

antiek en grootmoeders-
tijd-artikelen, klokken,
kasten, kisten, stoelen,
klaptafels en
boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
telefoon 05753-1637

Staat uw huls al met
foto in het landelijk
magazine van
Elsevler
„WOONQAABD"?

Dat Is mogeHjk via
elk btj het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wtj
met de foto-post.

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

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlijst
enz.

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

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

De grote matenspecialist
Confectiebedrflf

MERS
ia het adres voor voordelige

DAMESCONFECTIE
indien nodig kan er naar
maat gemaakt worden.
Zutphenseweg 29, Vorden
Telefoon 05752-1971

KNAPPEND VERS BIJ

WARME BAKKER

OPLAAT
Gevraagd voor enkele halve
dagen per week: hulp in de
huishouding.
Fa Lammers, Burg. Gallée-
straat 26, telefoon 1421

gewoon
lekker sportief

Fijne pakken met leer afgewerkt. Kijk, dat
zijn de kleine dingen waar wij op letten;

zodat u dik tevreden bij ons de deur uitstapt
Kwestie van kollektie en betaalbare prijs.
Want ook daarover denken wij sportief.

LID VAN DE
r"̂
first

unanj

/«hoddermoft

a.s. MOEDERS!
In de zevende maand moet u alles voor de komst
van de baby in orde hebben. Een wasiyst van ar-
tikelen heeft u in huis; nu alleen nog een keus
bepalen waar u alles gaat kopen. Wij willen u
daar graag bij helpen.

Wat u bij ons kunt verwachten:

1. Een totaal assortiment

BABY-MEUBELEN
2. Een grote kollektie

KINDERWAGENS
3. Normale prijzen, want we werken

zonder personeel. Toch met 100%
service en deskundig advies.

4. Reserveren zonder risiko d.w.z. In
bepaalde gevallen nemen wij alles
terug.

5. Gratis bezorgen van de uitzet in
heel Nederland.

6. Snelle levering.

KOMT U EENS KIJKEN BIJ:

LANDEWEERD
LAARSTRAAT 1 - ZUTPHEN
TEL. 05750-14394

Volop parkeerruimte
100 meter van de Miro

Voor een leuke kollektie

• ROKKEN

• PULLOVERS

• BLOUSONS

• PULLI'S

• EN BLOUSES

uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMjNK
VOHDEN ZUTPHENSfcWEG TEL 057b2 1514

Grote verbouwingsopruiming
Fa K.G. HETZELenZn

BORCULOSEWEG 3-5 - RUURLO

Zie onze etalage's
GERO CASSETTES 20% KORTING

RESTANT GERO ARTIKELEN HALVE PRIJS

AFGEPRIJSDE GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN
20 TOT 30% KORTING

KINDERHORLOGES VANAF / 39,50

DAMES- EN HERENHORLOGES 10 TOT 20% KORTING
met ook nog de normale garantie

STALEN HERENHORLOGEBANDEN VOOR DE HELFT
VAN DE PRIJS

KEUKENKLOKKEN MET KOOKWEKKER 30% KORTING

OVERIGE KEUKENKLOKKEN STERK AFGEPRIJSD

ZAANSE KLOKKEN van ƒ 391,- voor ƒ 325,-

STIJLKLOKKEN 10 TOT 20% KORTING

OP ALLE NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN 10% KORTING

niet op reparaties en brillen

Aanvang van de opruiming maandag 3 oktober tot en met
25 oktober. Goedgekeurd door K.v.K. te Zutphen nr. 1662

BRILLEN - GOUD - ZILVER - UURWERKEN

Borculoseweg 3-5 - Ruurlo - Telefoon 05735-1203

't Heeft
alles in zich -

raffinement,
aparte lijn
en soepel

materiaal -
exklusiever
kan het met!

AMAZONI
115,-

De aktuele coupe
voor de alledaagse laars
Met stevig hakje
en rijspooreffekt.

styled by S. Carlo.
'n Tikkeltje sportief
en toch de stijl
van een moderne
elegante
laars.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 • Vorden

Wintervakantie! Genieten in
Graubiinden,

DcCanariscl
inWestendoi
Langlauf ii

of zon en starren •
w T —mm M • T», l t d

Varen... _
vakantie viet., |

kennen,
U Wandelen
igen Parijs,
bonnen aan

i, Skiën in
sneeuw

i,Vliegen,
iaar, Want

manier!

ZOEK DE ZON OP IN ALGARVE

VANAF 3 NOVEMBER

5 dagen met ARKE reizen
per persoon 340,-

OF WAT DACHT U VAN EEN BUSREIS

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

EEN HEERLIJKE VAKANTIE KUNT U

BELEVEN IN SANKT JOHANN

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

Rabobank
geld en goede raad

Wilt u overgaan tot vernieuwing van uw

vloerbedekking
kom dan eens kijken bfl

RUURLO
De beste uit de beste. Geselekteerd van diverse fabri-
kanten, hangen bij ons. Wij adviseren u graag.

SPECIALE PRIJS !
SLAAPKAMERTAPIJT
op 400 cm breed al vanaf

WOLLEN BERBER
pracht kwaliteit waar wjj 100%
achter staan ..

39,-
139,-



BESSENJENEVER
Coebergh

CITROEN BRANDEWIJN
Florijn

KRUIDENBITTER
Catz

KERSENBRANDEWIJN
Pollen

JONGE JENEVER
Bokma

JONGE JENEVER
Florijn

JONGE JENEVER
Geens

ZELLER GRAFSCHAFT
(MOSEL) liter

Alleen deze week!
ALLE BROODSOORTEN
voor slechts

HEERLIJKE BROODJES
10 stuks

KRENTENBROOD
heerlijk

ECl IFICA1
In onze weekfolder staat:

KILO SPEKLAPPEN

moet zijn:

speklappen

Diepvriesgebak

SLAGROOMSTAM
heerlijk

ABRIKOZENVLA
heerlijk

AMANDELSPEKULAAS
(in roomboter gebakken) 250 gram

A&O
SUPERMARKT

2000
Albers-Vorden

Op vrijdag 23 september
1977 is onze zoon geboren.

FRANK

Erna en Bennie
Bloemendaal

Vorden, Hengeloseweg 4

De heer en mevrouw
Van Lochem-Jordaan

geven met grote vreug-
de kennis van de
geboorte van hun zoon
HENDRIK JOOST

Vorden, 27 september 1977
Mispelkampdijk 10

Donderdagavond 29 septem-
ber is er weer

Open Huis
gezellige spel/kontakt-
avond vanaf 19.30 tot 22.30
uur. Iedereen is van harte
welkom

Te koop: Surprise klei-
aardappelen voor winterop-
slag. Olburgseweg 37,
Steenderen, tel. 05755-367

tfopkr
LEKKER KNAPPEND

VERS VAN UW
WARME BAKKER

VAN ASSELT
Te koop: Opel Kadett b.j.
1974 ƒ 4200, — ; Opel Ascona
b.j. 1972 ƒ 3000,—; Ford Es-
cort b. j. 1973 ƒ 3200; Re-
nault 6 b.j. 1972 ƒ 1800,—;
Mercedes 220 D autom. b.j.
1969 ƒ 3750,—.
Inruil en financiering mo-
gelijk.

Olburgseweg 37, Steenderen
tel. 05755-367

Te koop: plm. l ha kuil- of
hooigras. P. B. H. Schoen-
aker, Ruurloseweg 93,
Vorden

TOng Gelre:
8 oktober trekker-trekwed-
strijden in de Flevohof . Ver-
trek 's morgens met een bus.
Uur van vertrek volgt nog.

e uiterlijk vóór l okt.
bij Peter van Asselt, tel.
1384 (zie ook elders in dit
olad)

Te koop: Erres cassettere-
corder, kompleet met opna-
me-apparatuur. Koopje.
Telefoon 1549, Vorden

Te koop: eetaardappelen
Surprise en Woudster.
D. Meijerink, Rommelder.
dijk l, Vorden, tel. 6776

Voor al uw
loodgieterswerken
goten
mastiekdakken
water, en gasleiding
e.d.

INST. BEDRIJF

Willy Weulen-
Kranenbarg

Zelhem, tel. 08342-1364

Af te halen: jonge hondjes.
Almenseweg 3, Vorden

Te koop: DAF 33 in goede
staat b.j. 1970.
H. Gosselink, Het Kerspel
6, Vorden

Te koop: rubbermatten.
J. F. A. Zents, Ruurlose-
weg 119, Vorden

Te koop: g.o.h. jongensfiets
Batavus, groen, leeftijd 8 —
12 jaar. Eskes, Kerkhoflaan
2, Vorden

Voor pretty-markt
hebt u spulletjes voor ons ?
Geeft niet wat het is !
U doet de Zwemklub er een
plezier mee. Bel 2523 en 't
wordt elke Ie zaterdag van
de maand gehaald.

óotooter
KNAPPEND VERS BIJ

WARME BAKKER

OPLAAT

T. FLEMING-BROKKE

hoopt 6 oktober 80 jaar te worden.

Gelegenheid te feliciteren zaterdag 8 okto-
ber vanaf 19.00 uur in zaal Schoenaker te
Kranenburg.

Vorden, september 1977

EN TOCH . . IS

GEMEENTE VORDEN
BRANDWEER
De nieuwe brandweergarage is te bezichtigen op
de volgende tijden:

VRIJDAG 30 SEPTEMBER A.S.
van 7.00—9.00 uur n.m.
ZATERDAG l OKTOBER A.S.
van 10.00—12.00 uur v.m. en van
2.00—4.00 uur n.m.

Ingang vanaf de Willem Alexander-
laan. Parkeren Burgemeester Van
Arkelplein en omgeving.

Iedereen is hartelijk welkom.

Burgemeester en wethouders van
Vorden.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders brengen met inacht-
neming van artikel 9 lid l van de Monumentenwet
ter openbare kennis, dat vanaf 29 september 1977
ten gemeentehuize voor een ieder ter inzage ligt
de door de Minister van Cultuur, Rekreatie en
Maatschappelijk Werk vastgestelde aanvullende
monumentenlijst voor de gemeente Vorden.

GAUCHO 76,95
Originele moccasm.
Komfortabel blokhakje
en een leren zool.

GOBI 79,95
styled by Pascal.

Trorteur model
in naturel look.

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

Extra voordelige
aanbiedingen

Spruiten 1 kilo 198

James Greeve 1 kilo ... 159

Sinaasappels 8 voor 298

Komkommers per stuk 69

Gesneden koolraap
500 gram 65

Weekendaanbieding BLOEMEN:

Troschrysanten p. bos 250
Onze specialiteit:

modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/ U t p l l r l l s r u ei; . \ o n l r l l

Sportief kolbert
voor 'n vlotte prijs

Aktueel model met opgestikte
zakken. Aparte leren knopen ook

op de zak. Suède garnering.

198.-
Fortex - Selektieve Groep

van Mode-Adviseurs
MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

De nieuwe wintermode komt binnen
bij de grote-matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
Loop eens binnen en bekijk het op uw gemak

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 1971

Voor al uw

vloerbedekking
naar ,

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05352 1S14

Merktapijt
uit voorraad te leveren

5 jaar slijtgarantie en

gratis gelegd



Radio-Televisie
Hi-fi Stereo

* VOORAAN IN SERVICE

* VOORAAN IN TECHNIEK

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen

Ook coor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
Zutphenseweg — Vorden

PROFIJT
AANBIEDING

Droogrek
staand droogrek van „Tornado" met 29

meter drooglengte, van 69,50 nu

54,50
Pedaalemmer

geëmailleerde pedaalemmer met roestvrij-
stalen deksel, royale inhoud van 32,50 nu

24,50
Broodtrommel

van stevige kunststof met klepdeksel
voor maar

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Brood,
zo uit de oven!

U proeft de fijne broodsmaak,
u ruikt de heerlijke broodgeur

echt brood van de
warme bakker!
Haal het bij:

„'t Winkeltje"
A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Telefoon 1877

Uitspanning

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

* RUURLSE PANNEKOEK
(spek)

* ACHTERHOEKSE PANNEKOEK
(spek en worst)

DINERS OP AFSPRAAK
Zeer geschikt voor
FEESTJES, DROPPINGS e.d.
Gelegen aan de weg Ruurlo-Hengelo

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

Moeten uw meubels nieuw

gestoffeerd
worden?

Uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

zoeken

medewerkers
in onze fabriek voor de
afdeling

wielenmontage en

framemontage

Sollicitaties zowel schriftelijk als
mondeling kunt u richten aan:
afdeling personeelszaken

RijwielfabrW „EMPO"
H. B. Emsbroek B.V.
Enkweg 17, Vorden
Telefoon 05752-1241

EMPO

Stencilpapier
pakken van 500 vel, 80 grams,
formaat A4

per pak (exklusief BTW) 4.95

Nieuwstad 12

weevers [b&£ vorden
Vorden - Telefoon 05752-1404

G.M.v.L.
C.D. l .D. A.B.T.B
AFDELING VORDEN

De gezamenlijke landbouw- en jonge-
renorganisaties organiseren in
samenwerking met MAS te Zutphen
een viertal kursussen t.w.

a. Oriëntatie jonge agrariërs
b. Ekonomische vorming

toekomstige ondernemers
c. Moderne rundveehouderij
d. Booglassen

Opgave voor l oktober liefst schrif-
telijk bij: RMLS Wilhelminalaan l te
Zutphen, telefoon 05750-13774

Uw afdelingssekretarissen kunnen u nadere
inlichtingen verstrekken.

De besturen

LEKKER KNAPPEND

VERS VAN UW

WARME BAKKER

VAN ASSELT

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

LiforQRiQ
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

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

LET OP: NIEUW
kom ook even bfl Cor op
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen !

eoneoi mn
Hengelo <gid>
tel.05753-1461

Dansen
Zondag 2 oktober

EXCALIBER

VOOR4JLUW

Wapen- en Sporthandel

utrdi JotltrtfftnJI

Zutphenseweg - Vorden

SERVICE-STATION

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

Vakkundige reparatie van alle bekende merken
auto's.

In bezit van moderne apparatuur.

Kontrolebeurten, olie verversen en doorsmeren

In bouwstation autogas-apparatuur van alle
merken.

Erkend BK, LPG inbouwstation - Bovag-lid

Autorijschool T EG E R
Stationsstraat 18 - Ruurlo - Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128
en in volautomatische DAF

Voor iedere
raadsvergadering
meepraten over

gemeentezaken ?

Dat kan bij de

VVD!
Inlichtingen

mevr. Stenger, tul. 6731

Een perfekte kollektie matrassen hebben wij
klaar staan. Voor alle mensen die weten en
begrijpen hoe belangrijk een goede, medisch
verantwoorde matras is. Kies bij ons bijvoor-

beeld een prachtige polyether
kwaliteit, diverse dikten in

voorraad! Reeds vanaf

adviseurS X J
voor 't beteié^woningtextiel!

Ütsse*
VORDEN - TEL. (05752) 1381
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Ongekende belangstelling
llle Volksfeest Linde
JAN BOSCH (LEOPOLDSHOEVE) WERD SCHUTTERSKONING 1977

Dat het traditionele Volksfeest in het Linde nog altijd een grote trekpleister
is voor jong en oud, werd het afgelopen weekeinde weer eens duidelijk. Het
mooie weer en de geheel eigen sfeer, die het "Undese feest " zoals het in de
volksmond wordt genoemd, kenmerkt, hadden vele ingezetenen, oud-Linde-
naren en uit omliggende plaatesen naar het Linde gelokt. Het was voor de
honderdelfde keer dat het feest nabij café Van As s el t werd gevierd.
De oude historische Linde se molen, met aan alle wieken het rood-wit-
blauw, draaide dankzij de heer Koch - die een aparte kursus volgde - de ge-
hele dag.

Toneelavond
Voorafgaande aan het eigenlijke
feest werd vrijdagavond in de ruim
40 meter lange feesttent een toneel-
avond verzorgd door de Holtense To-
neelclub OHC. Alle ruim 400 stoelen
waren bezet en iedereen genoot van
het blijspel in drie bedrijven "In een
andere wereld". De voorzitter van
het Lindese Volksfeest de heer G.
Groot Jebbink, die in zijn openings-
woord speciaal loco-burgemeester
de heer Bannink welkom heette en
dank bracht aan de heer Menkveld
voor het beschikbaar stellen van het
feeestterein. dankte het gezelschap
OHC voor hun goede spel. Ook de
gebr. EYkelkamp verleenden hun
medewerking en zongen verschillen-
de nummers uit hun repertoire daar-
bij begeleid door de heer A.wissink.
Ook zij kregen een dankbaar ap-
plaus. Tot besluit van de avond
zongen allen twee coupletten van het
Wilhelmus.

Schutterskoning
Zaterdag was het de dag van het
eigenlijke volksfeest, 's morgens be-
gon het vogelschieten, waarvoor zich
85 schutters oopgaven. Na bijna
twee ronden, waarbij de koning van
1976 Ab Wentink het eerste schot
loste gevolgd door burgemeester mr.
Vunderink, wist Jan Bosch jr. de
romp naar beneden te schieten. Hij
werd hierdoor schutterskoning en
koos mejuffrouw Josien Wemes uit
Lochem als koningin. De verdere uit-
slag bij het vogelschieten was: J.
Langeler (kop); J. Bosch sr. (rechter-
vleugel); H. Menkveld (linkervleu-
gel); B. Lenselink (staart).
Ook voor het schijfschieten in de
morgenuren was de animo groot. De
uitslag was: 1. J. A. Roeterdink; 2. D.
A. Lenselink jr.; 3 G. Berends; 4. Her-
bert Bosch; 5. G. D. Nijenhuis.

Opening
Zaterdagmiddag vond de officiële
opening van het volksfeest plaats,
een en ander in het bijzijn van het
burgemeestersechtpaar, de voltalli-
ge f eestkommissie, de koningsparen
van 1976 en 1977, de mini- en majo-
rettes, drumband en korps van Sur-
sum Corda en vele anderen. Voor-
zitter G. Groot Jebbink heette vooral
burgemeester mr. Vunderink en
echtgenote welkom. Het oude ko-

ningspaar Ab Wentink en Annet
Kreeftenberg werd hierna ont-
troond. Enkele kommissieleden tooi-
den hierna de koning 1977 Jan Bosch
jr. en koningin Josien Wemes met de
bijbehorende versierselen. Ter ere
van het nieuwe koningspaar zwaaide
Jan Berenpas het aloude vaandel.
Burgemeester Vunderink prees de
goede onderlinge verstandhouding in
de buurtschap Linde, dat tot een van
de oudste kernen van het dorp wordt
gerekend. Hij betreurde het dat ook
in de plattelandsgemeenschapppen
steeds meer bedrijven moeten slui-
ten; het kontakt in de buurtschappen
gaat hierdoor minder worden. Ook
de komst van "westerlingen" naar
de achterhoek die in de boerderijen
komen wonen, schept vaak moeilijk-
heden, hoe goed hun bedoelingen ook
zijn. Sursum Corda speelde hierna
het Wilhelmus tot besluit van het
officiële gedeelte.

Volksspelen
De animo voor de volksspelen was
ongekend groot. De voorzitter reikte
de prijzen uit:

Dogcarrijden voor dames:
1 mevr. Hietbrink-Groot- Jebbink;
2 mevr. Lenselink-Weenk; 3. mevr.
Weenk-Huurnink; 4. Liesbeth Hilde^
rink; 5. mevr. Fokkink-Wensink; 6.
mevr. Wenninkmeule-Groot Jebbink.
Ringwerpen:
1. Dinie Regelink; 2. Reinier Gosse-
lirvk; 3. mevr. Lenselink-Tjoonk; 4.
harrie Havekes; 5. mevr. D. Vos-
kamp-Hemelt j en; 6. H. Bouwmeester.

Korfballen:
l G. Vliem; 2 H. Nijland; 3 H. E.
Bouwmeester; 4 H. Groot Jebbink; 5
mevr. D. Lenselink-Tjoonk; 6 H. Fok-
kink.

Fietsen met hindernissen:
l G. J. Vliem jr. Gzn.; 2 Annet Koning;
3 Ellie Meulenbrugge; 4 B. H. Koning;
5 B.H. Koning; 6 G. J. Vliem jr. Gzn.

Doeltrappen dames:
l mej. J. Nijland; 2 mej. A. Berends; 3
mevr. Lenselink-Tjoonk; 4 mevr.
Zweverink-Gosselink; 5 mevr. Roe-
terdink-ten Have; 6 mej. R. Vliem.
Ballerospel:
l J. Lenderink jr.; 2 B. Klein Winkel; 3
J. Berenpas; 4 Rene Bosch; 5 J. Be-
renpas; 6 Chr. Vliem.

Kegelbaan:
l H. Groot Jebbink; 2 B. Mombarg; 3
mevr. Lenselink-Weenk; 4 E. Wasse-
veld jr.; 5 P. Vliem; 6 W. Lebbink; 7
D. Nijenhuis; 8 H. Arfman.
Kinderspelen
De speciale kinderkommissie onder-
leiding van voorzitter de heer D. Len-
selink had weer veel werk gemaakt
van de organisatie. Er waren allerlei
leuke spelletjes voor de jeugd van 6
tot en met 14 jaar. De animo was
geweldig groot, alleen in de groep tot
zes jaar al mmer dan 50 kinderen. In
totaal werden 260 zakjes snoep,
draaibonnen, ijsjes enz. uitgedeeld.
Uitslagen:
Meisjes en jongens tot 6 jaar:
l Diane Lenselink; 2 Niek Kosse; 3
Marja Roeterdink; 4 Marja Bloemen-
daal; 5 Riëtte Arfman; 6 Rachel
Samuels; 7 Petra Roeterdink; 8 Jea-
nette Lenselink; 9 Ruben van Gronin-
gen; 10 Bianca Walgemoed; 11 Cor-
rie Helmink; 12 Judith Lichtenberg;
13 Gerard Lebbink; 14 Esther Wen-
tink; 15 Robert Walgemoed.
Meisjes 7-8 jaar (bal in mand):
l Wüma Zweverink; 2 Esther Gronin-
ger; 3 Annet Slootjes; 4 Astrid
Soeters; 5 Mirjam Hoenink; 6 Fria
Lettink; 7 Dianne Bilten; 8 Germaine
Goossens; 9 Yvonnen Lenselink.
Jongens 7-8 jaar (busgooien);
l Gerard Harmsen; 2 Erik Knoef; 3
Wim Veldkamp; 4 William Linger; 5
Rene Mombarg; 6 Hans Veldkamp; 7
Jeroen Tolkamp.
Meisjes 9-10-11 jaar (was ophangen):
l Ina Wesselink; 2 Ina Slootjes; 3
Carla Schotman; 4 Carolien Tol-
kamp; 5 Gerrie Vliem; 6 E11Y Be-
rends; 7 Margo Postma; 8 Irma Rut-
gers; 9 Regien Tolkamp; 10 Marjelle
Lichtenberg; 11 Juultje Miessen; 12
Annelies Soeters.
Jongens 9-10-11 jaar (busgooien):
l Piet Vliem; 2 Arjan Oosterink; 3
Henk Hanayeld; 5 Herbert Ruiter-
kamp; G^Bland Wenninkmeule; 7
Bart Parmjs; 8 Andre Knoef; 9
Wicher Wesselink; 10 Andre van
Asselt; 11 Henri Nijenhuis.
Meisjes 12-13-14 jaar (stoelendans):
l Wüma Smeitink; 2 Ria Vliem; 3
Marga Bej^ads; 4 Gerrie Hendriks; 5
Nienke S JB^>er; 6 Agnet Havekes; 7
Hild,a Willems; 8 Carla Lichtenberg;
9 Francis Havekes.
Jongens 12-13-14 jaar (spijkerslaan):
l Bert Weenk; 2 Gert Jan Vliem (Chr.
zn.); 3 Hans Pardij s;'Harrij Havekes;
5 Mark Miessen; 6 Gert Jan Vliem
Gzn.); 7 Wim. Bolderdijk; 8 Harold
Setting,
's avonds was het bijzonder druk in
de danstent waar de Flamingo's
muzikale medewerking verleenden.
Ook de schiettent, draai- en zweef-
molen, patatkraam en andere attrak-
ties deden goede zaken. "Het 111
Volksfeest is in alle opzichten ge-
slaagd" aldus voorzitter G. Groot
Jebbink.

Veel mankementen aan de rijwielen

In het kader van de landelijke aktie
van Veilig Verkeer Nederland "Laat
ze toch voorgaan werden maandag
in Vorden de fietsen van de Lagere
schooljeugd gekontruleerd.
Dit gebeurde door dg plaatselijke af-
deling van Veilig Verkeer in samen-

werking met de plaatselijke rijks-
politie. In totaal werden 456 fietsen
aan een keuring onderworpen. Meer
dan de helft van de fietsen vertoon-
den mankementen aan de rode re-
flektoren. Bij zo'n 35 fietsen man-
keerde er wat aan de sturen en de

remmen. De gekonstateerde gebre-
ken werden op een speciale fietskon-
trolekaart aangetekend zodat de ou-
ders tevens op de hoogte zijn. Ge-
hoopt wordt dat nu passende maat-
regelen zullen worden genomen.

Anneke Honig en Hans van
Lochem tenniskampioenen

Tijdens het zeer uitgebreide tennis-
toernooi van de vereniging "Vordens
Tennispark" werden meer dan 60
uren getennist.Bij de gehouden fi-
nales was de spanning vaak te snij-
den en waren verschillende drie sets
partijen nodig om tot een winnaar te
komen. ^fe
Toppers waren de Heren-tSKl, da-
mes-enkel en mixed waarvan vooral
de laatste een zenuwslopende partij
was.
Bij het heren-enkel waren de resul-
taten van de hjalve finale^Jl. van
Lochem-H. Brasz 6-2 en &*^B Oos-
tenenk-E. Huizinga 6-4, 6-4; Finale
H. van Lochem-J. Oostenenk 6-4, 6-3.
3e en 4e plaats: H. Brasz-E. Huizinga
6-0, 6-0;
Halve finales dames enkel: T. Hom-
pe-G. Ubink 6-0, 6-3; A. Honig-J. van
Wijk 6-1, 7-5 Finale T. Hompe-
A.Honig 1-6, 4-6.
Herendubbel finale: J. Honig/R, van
Wijk-J. de Gruyter/J. Oostenenk 5-7,
6—3, 6—2.
Damesdubbel .finale: J. van Wijk/A.
Honig-T. Hompe/v. d. Meer 6—3,
5—7 en 6—2.
finale mixed:D. Weyers/R. Kuhle-
meyer-echtpaar v. Wijks 6—2, 5—7,
6—3.
Junioren jongens enkel: De finale tus-
sen R. Tuintfma en A. Jas zal nog
worden gespeeld; 3e en 4e plaats H.

van Snellenberg- C. J, Kluft 4—6 en
1—6.
Junioren meisjes enkel: Finale P. van
Goethem-E. Beek 6—1 en 6—2 3e
en 4e plaats:K. Klijn-T. Stertefeld
6—2, 2—6,8—6.
Bij de junioren jongens dubbel wer-
den A. Jas en C. J. Kluft kampioen 2
en 3 B. van Goethem/P. Tuin en R.
Hulsteyn/H. Boers; 4 Tuinsma/v.d.
Voort.
Junioren meisjes dubbel: kampioen P.
van Goethom en J. Boers.
Junioren mixed: winnaars B. van
Goethem/K. Klijn en R. Tuinsma/P.
van Goethèm.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

BLOEMENDIENST—JEUGDDIENST
IN DE HERV. KERK
De kerkdienst van a.s. zondagmor-
gen 2 oktober zal de jaarlijkse Bloe-
mendienst zijn, in samenwerking met

de Zondagsschool uit het dorp en uit
vledler-Linde.
Deze Bloemendienst is»dan tevens de
maandelijkse jeugddienst, met mede-
werking van de jeugddienst-kommis-
sie en de jeugdkerk. Voor deze bij-
zondere dienst worden liturgieën ge-
stencild. In deze dienst hoopt dan
voor te gaan ds. J. C. Krajflnbrink.
Het (korte) thema luidt: "SAMEN..."
ir zal kort gesproken worden, ge-
richt ook op de jongeren. De zang-en
muziekgroep "Generation 72" uit
Markelo zingt en speelt in deze
dienst, ook samen met de kinderen
en met heel de aanwezige gemeente.
Deze zang- en muziekgroep telt onge-
veer 30 leden.
Het belooft SAMEN met jongeren en
ouderen een feestelijke, fleurige
dienst te worden: deze bloemen-
dienst op a.s. zondagmorgen in de
Vordense dorpskerk.
Na de dienst worden bloemen ge-
bracht naar zieken en bejaarden. De
gemeente kan hieraan meedoen door
bloemen te brengen op zatermorgen
l oktober vanaf tien uur, onder de to-
ren van de dorpskerk.

Een hardnekkig
misverstand
Enige tijd geleden mocht ik u berich-
ten dat het Nederlands Bijbelgenoot
schap, afd. Vorden, weer present is.
Deze afdeling bestaat op het ogenblik
uit zes leden n.l. de heer A. Luichies,
voorzitter, de heer G.J. Brummelman,
penningmeester, mevrouw E. A. E.
te Winkel-Wolters, secretaresse, de
heer B. Bloemendaal, mevrouw A.
Siebelink-Bulstra en mevrouw J. G.
Groot Nuelend-Rossel.
Helaas gaf geen mens gehoor aan
onze oproep onze gelederen te komen
versterken. Jammer! Ons werk zal nu
beginnen met het uit de weg ruimen
van een groot misverstand. Ik doel op
de beruchte acceptgirokaarten van
het N.B.G. Veel mensen zijn zo
geërgerd wanneer zij voor de zoveel-
ste keer een kaart krijgen, dat zij de-
ze ogenblikkelijk zonder te kijken in
de bak werpen. Wat te doen? Als
men lid is van het N.B.G. ontvangt
men aan het begin van het jaar een
acceptgirokaart waarop het destijds
door u toegezegde bedrag staat
vermeld plus de aanduiding, groot en
duidelijk: contributie. Dit bedrag
dient dus betaald te worden.
Het is zeker dat u b.v. enige maan-
den daarna weer een acceptgiro-
kaart ontvangt. Op deze kaart staat
geen bedrag ingevuld en op het
linkerstrookje staat: gift. Dat bete-
kent: mensen, bekijk het eens, wilt u
ons nog eens steunen daar en daar
voor of liever een andere keer.
WElnu aan u de de keus. Zo ja, vul
een bepaald bedrag in. Zo nee, werp
met een gerust hart de kaart in de
bak. Dus, de contributie betaald u
maar een keer per jaar! De giro-
kaarten die u later nog krijgt kunt u
gebruiken om giften over te maken.
Dit was een noodzakelijk huishoude-
lijk praatje en wij hopen daarmee
een groot onbegrip te hebben wegge-
nomen.
Wilt u verder nog inlichtingen over
het Nederlands Bijbelgenootschap,
belt u dan mevrouw te Winkel,
Schoolstraat 17, tel. 1344.

Vordense gemeenteleden zeer gastvrij
ontvangen in de Balkan
De zestien Vordenaren, merendeels leden van de Ned. Hervormde kerk te
Vorden, die een reis hebben gemaakt naar Subotica (grens Hongarije/Roe-
menie en ook naar Budapest in Hongarije, zijn zaterdagavond tegen zessen
veilig en wel in Vorden teruggekeerd.
Zij toonden zich vol lof over de gulle en gastvrije vaak toch arme mensen.
"Wij werden overladen met Turkse koffie, zelf gebakken cake en andere
versnaperingen", aldus vertelde ons ds. J. C. Krajenbrink die erg onder de
indruk was van de sobere leefwijze van de bewoners in deze landen.

Het gezelschap uat dinsdag 13 sep-
tember met twee busjes uit Vorden
vertrok, arriveerde dondagavond in
het stadje Subotica waar ds. Lajos
Poth woont en werkt. Hij bezocht op
uitnodiging vorig jaar de Hervormde
gemeente te Vorden. De Vordense
gasten hadden een gift voor de ge-
meente in deze stad meegebracht,
terwijl ook een tekening van de kerk
in Vorden werd aangeboden.
Op twee gemeente-avonden (één in
Subotica en één in Ferizin) werd de
meegenomen geluids- en diaserie
over Nederland en in het bijzonder
over Vorden vertoond, hetgeen zeer
in de smaak viel.Meermalen zong de
groep het Nederlands volkslied
staande mede en af en toe ook het
Vordense "volkslied".
Zondag 18 september leidde ds. J. C.
Krajenbrink twee kerkdiensten mee
in het Duits, die in het Hongaars
werden vertaald. De tweede dienst
werd geleid in het dorpje Backa
Topola. De kapel, waarin deze dienst
werd gehouden kon over de natte

modderwegen nauwelijks bereikt
worden.

"De gulle gastvrijheid was ook daar
weer roerend", aldus ds. Krajen-
brink.De Vordenaren hebben veel
kontakten met de gewone mensen ge-
had en zo een indruk gekregen van
hun leven en werken en van het
kerk-zijn in een duidelijk ander
maatschappelijk sijsteem. Voor de
jeugd is het maatschappelijk gezien
echt moeilijk om naar de kerk te
gaan en bij de kerk te horen, zo was
de indruk. "Het is geen mode dat de
jeugd naar de kerk gaat", zo vertelde
een begeleidende staatsgids aan de.
Krajenbrink. De predikanten in de
Balkan zijn arm. In Boedapest werd
kontakt gelegd met een predikant die
jaren terug in Nederland gestudeerd
heeft en nog vrij goed Nederlans
spreekt. Hij leidde de groep door
Boedapest en vertelde over de kerke-
lijke situatie. De Vordenaren raakten
zeer bekoord over deze met zijn vele
bruggen aan de Donau gelegen stad.

Via Wenen werd de terugreis onder-
nomen. Men bleet er twee dagen om
het vele schoons daar, zij het ook
vluchtige en gedeeltelijk, te bezichti-
gen: de victorie en glorie van Schön-
brunn, de Karlskirche, de Stephans-
kirche de parken en monumenten.
Na een overnachting in Zuid-Duits-
land werd via Fulda waar Bonifatius
begraven ligt, de thuisreis naar Vor-
den volbracht.
Zondagmorgen werd in de kerk-
diensten een kort overzicht van deze
reis gegeven en werden de groeten
van de gemeenten in Subotica en
Boedapest overgebracht. Over enige
tijd zullen de huisgenoten, familie en
gemeenteleden uitgenodigd worden
voor een avond in de "Voorde"
waarop via geluid en dia's een ver-
slag van de reis naar deze Balkan-
landen zal worden gegeven. Het ligt
in de bedoeling dat volgend jaar een
groepje mensen uit deze landen een
bezoek aan Vorden zullen brengen.

BURGimUftt
STAND

Geboren: Geen;
Ondertrouwd: Geen;
Gehuwd: Geen;
Overleden: B. Groot Obbink-Oberink.
oud 91 jaar.



De nieuwe kollektie mantels
met modellen uit binnen- en buitenland
presenteert u

Modecentrum
Teunissen - Ruurlo
KLASSIEKE MANTELS t.m. 52 v-a. 129,50

JEUGDIGE MANTELS
met aktuele details vanaf 115,—

LODEN MANTELS vanaf 115,-

COATS
meten zonder capuchon vanaf ... 79,—

BONTJASJES vanaf 219,-

IMITATIE BONTJASJES vanaf ... 105,-

PIG-SKIN JACKETS vanaf . 149,-

RUURLO
Vrijdags koopavond

dopter
KNAPPEND VERS BIJ

WARME BAKKER

OPLAAT

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

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Ciean
chemisch reinigen bij

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

Te koop: l jong dwerggeitje
luchtbandenwagen, kunst-
meststrooier, harkkeerder,
elektr. bietenmachine,
weidesleep.
H. Bolwiender, Helder-
boomsdijk 2, Vorden

Te koop gevraagd in Vorden, Ruurlo, Hengelo,
Lochem en Borculo:

klein winkelpand
aan doorgaande verkeersweg.

Te huur gevraagd:

Etalageruimte
in soortgelijk pand.

r—^\ MAKELAARSKANTOOR O.G.

Eli W. J. De Wilde Jr. B.V.
NBM^=2) Rijksstraatweg 134 - Warnsveld

Telefoon 05750-16627

Het bestuur van de

Stichting
Dorpscentrum Vorden

roept gegadigden op voor de funktie
van

beheerder
Indiensttreding l april 1978. Het be-
zit van het horeca-diploma of stude-
rend ervoor is vereist.
Minimum-leeftijd 18 jaar. Dienstwo-
ning beschikbaar. Salaris overeen-
komstig richtlijnen van Stichting
Samenlevingsopbouw Oost.Gelderland
Een medisch- en psychotechnisch on-
derzoek kan deel uitmaken van de
benoemingsprocedure.

Inlichtingen bij en sollicitaties vóór 13 oktober
a.s. aan de sekretaris de heer L. de Boer, Mispel-
kampdijk 18, Vorden, telefoon 05752-1859

EEN PROFITEROLE IS EEN

taart
ook die kunt u bestellen bij uw

banketbakker.

Reklame vrijdag en zaterdag

Tartelet Hawaii
BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

Verloting Nuts-floralia
De prijzen zijn gevallen op de
navolgende nummers:

83 373 408 436 506 507 509 520 526
543 567 753 782 791 836 881 893 1009

1095 1203 1550 1578 1627 1664 1869 1880 1886
1912 1947 1954 1982 2003 2154 2156 2182 2201
2277 2281 2382 2553 2631 2722 2726 2748 2790
2793 2830 2888 2979 2987

De prijzen zijn af te halen bij mevr.
Hesselink, Molenweg 15 van 9 tot 13
uur en van 16 tof 19 uur.

HERHAALDE OPROEP

Het Sociaal Werkvoorzieningsschap regio Zutphen
wordt gevormd door een 9-tal gemeenten en omvat
drie werkverbanden

Zij vraagt de volgende medewerker:

WERKVERBAND HOOFDARBEIDERS
Dit werkverband telt ca 100 medewerkers, verdeeld over
een Administratief Centrum, waaronder een offsetdruk-
kerij en een groot aantal externe plaatsingen.

Naast de direkteur zijn er 2 werkmeesters. Ter assisten-
tie van de direkteur vragen wij een

hoofd-
werkmeester
die belast zal worden met de coördinatie van de uitvoe-
ring. De gedachten gaan uit naar een medewerker met
een administratieve opleiding, bijvoorbeeld MBA en een
opleiding offsetdrukker.

Vereist is ervaring in een leidinggevende funktie. Ken-
nis en ervaring in kostprijskalkulatie strekt tot aan-
beveling.

Salaris hoofdwerkmeester A ƒ 2.606,— tot ƒ 3.072,—
per maand. De rechtspositieregelingen van de gemeente
Zutphen zijn van toepassing.
Een psychologisch onderzoek maakt deel uu van de
selektieprocedure.

Zij, die nadere informatie over deze funktie willen hebben, kunnen deze
telefonisch aanvragen bij: de heer A. H. Reuver, telefoon 05752-1669.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan algemeen direkteur Sociaal Werk-
voorzieningsschap Regio Zutphen, postbus 269 Zutphen

Maandag 3 oktober be-
gint weer de verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's morgens tussen 9—13 en
van 17—19 uur.

MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Schietwedstrijden van de

GMvL en Jong Gelre
op 30 september om 8 uur
in de kapel van de Wilden-
borch

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

Te koop: betonmolen.
A. Winkels, Almenseweg 40
Vorden

Te koop: 20 i.g.st.z. rubbe-
ren stalmatten.
A. Zents, Ruurloseweg 107,
Vorden

Denkt u aan centrale ver.
warming in uw huis?

Vraagt dan vrjjblfl-
vend inlichingen bij

INST. BEDRIJF

Willy Weulen-
Kranenbarg

Zelhem, tel. 08342-1364

Griepvaccinatie
De plaatselijke huisartsen geven weer gelegenheid
tot

griepvaccinatie op
maandagavond 10 oktober
en
dinsdagavond 18 oktober
van 18.30 tot 19.30 uur. Beide keren
aan het praktijkadres van uw huis-
arts. K^^en ƒ 15,— per persoon.

Ziekenfondsleden metnart-, long- of suikerziekte
kunnen op vertoon van hun ziekenfondskaart
gratis gevaccineerd worden.

Bruinbrood:
GEZOND EN LEKKER

en natuurlijk verser bij uw

WARME BAKKER

Oplaat
Dorpsstraat 11 - Tel. 1373

KIJKDAG
op vrijdag 30 september a.s. tot 's avonds 9 uur
U kunt informeren - vergelijken - passen - keuren
U mevrouw
KIJK - NAAR DIE JAPON
VERGELIJK - DIE MANTEL
PAS - DIE COAT
NEEM - DAT VEST OF TRUI
BEWONDER - DIE ROK
PASSEND - DIE BLOUSE

U mijnheer
PAS - DAT KOSTUUM
KEUR - DIE PANTALON
NEEM - DAT KOLBERT

ZIE - DAT VEST
SCHIET - DIE JAS AAN

VERGEET - DAT JACK NIET

Een attentie ligt
gratis voor

u klaar

Ontdek betaalbare
mode bij

v
Contact

graag

gelezen

V

Sparen
voor iedereen

VORDEN

Makelaars- en aas.kantoor

VAN ZEEBURG
Het Jebbink 11
Telefoon 05752-1531

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

GRATIS AF TE HALEN:

kippemest
PLUIMVEEBEDRIJF

'Boggelaar' B.V.
Boggelaar 3 - Warnsveid - Telefoon 05752.1919

Bij voorbaat bellen 'a avonds na
20 uur

LP. Musiktreffen
Vorden

Een LP. om te hebben
VERKRIJGBAAR BIJ:

Foto Dolphijn

Fa. Schoolderman
EN RADIO- EN TV-SPECIAALZAAK

Oldenkamp
VORDEN



Ruim 300 inschrijvingen
Oost-Gelderlandrit
De "Oost-Gelderlandrit" die zaterdag l oktober in deze contreien verreden
zal worden, brengt ditmaal niet minder dan 300 coureura aan de start. Een
bewijs dat deze rit is uitgegroeid tot één van de toppen onder de betrouw
baarheidsrllten In Nederland.
De rit die meetelt voor het nationaal kampioenschap wordt voor de 14e keer
georganiseerd. De Vordense motorclub "De Uraaischaprijders" en "Spon
& Vriendschap uit Lochem hebben de rit uitgezet, terwijl leden van
"Hamac" uit Harfsen en "Hamove" uit Hengelo de helpende hand zullen
bieden bij de verschillende controles.

Het wedstrijdsecretariaat is weer in
handen van de heer D. J. Rouwen-
horst die de afgelopen weken zo'n
5000 stencils heeft verstuurd. "Het
geeft natuurlijk wel voldoening wan-
neer je de enorme lijst van deel-
nemers bekijkt. Vergeleken bij vorig
jaar komen ditmaal BOcoureurs meer
aan de start".
Volgens Jan Rouwenhorst een bewijs
dat de motorsport nog duidelijk in de
lift zit. "De financieën vormen voor
velen niet meer zo'n onoverkomenlijk
bezwaar zoals enkele jaaren geleden
nog het geval was. Bovendien vinden
jongelui het heerlijk om zich eens op
een motor uit te leven", aldus ver-
klaarde Jan Rouwenhorst het grote
aantal inschrijvingen.

Op de wedstrijddag zelf zijn circa 50
mensen in touw om alles vlekkeloos
te laten verlopen.Een dag later (zon-
dag) komt nogmaals een ploeg van 30
personen in aktie om de paden,
terreinen en dergelijke weer in de

oorspronkelijke staat terug te bren-
gen. Deze werkwijze en inzet heeft

tot gevolg dat de organisatoren zon-
der problemen de benodigde ge-
meentelijke vergunningen krijgen.
"Men weet wat men aan ons heeft",
zegt Jan Rouwenhorst.
De mutoren zullen bij café Schoen-
aker in het pare ferme worden ge-
keurd. Tot aan de camping op de
Wientjesvoort is zaterdag dan een
neutrale aanlooproute, waarna of-
ficieel gestart zal worden. De juni-
oren gaan eerst van start. Zij ver-
trekken met drie coureurs tegelijk.
Deze rijders dienen 3 ronden af te
leggen van elk 40 km. De zijspan-
coureurs die 's middags om 12.30 uur
van start gaan rijden eveneens 3
ronden, terwijl de senioren, die
tegelijkertijd starten in totaal vier
ronden zullen afleggen.

Zesdaagse team
eveneens van de partij
Direkt na de start staat in Mossel

voor de rijders de accelleratieproef
op het programma, via de Wüden-
borch gaat het richting Lochem waar
het circuit van de Lochemse motor-
klub aan de Hageldijk in de route is
opgenomen. Op de terugweg wordt
op het militair oefenterrein in het
Grote Veld een crossproef gehouden,
over een lengte van vijf kilometer.
Van hieruit gaat het via het Galgen-
goor weer richting Wientjesvoort.
Vooral tijdens de crossproef wordt
er door de heren deelnemers flink
"aangetrokken".
De organisatoren prijzen zich geluk-
kig dat vrijwel het gehele team dat
Nederland onlangs in de befaamde
Motorzesdaagse heeft vertegenwoor-
digd, aan de start zal verschijnen.
Namen als Henk Poorte, Joop Staman
en Jan Tijhuis uit Nijverdal; Gerard
Kuiper uit Haarle; Henny Jansen,
Hellendoorn; Max Wassink, Arnhem;
Jaap Lanting, Klazinaveen; Jan Har-
kink, Lochem; Arne Kies, Smilde en
Dries Willems uit Holten spreken
voor zich zelf.
Van de zijspancoureurs willen we
nog noemen B. Braakhekke met
passagier H. Klein Brinke en Jan Bak
uit Rij s en.
Tegen vieren zal het motorgebrul
weer zijn weggeöbd, zodat de serene
rust in bos en heide weer kan terug-
keren.

Bi'j ons in d'n Achterhoek.
"Wat un geknetter ha'j hier toch um de poste, doar zo'j ok gek van
wodd'n". 'k Wazze bi'j Hendrik Wessink op de koffie, 'k hadde nog
wat te beproaten op verenegingsgebied. "Oh, 't geet nogal, wi'j bunt
t'r zuutjesan an gewoon. Die jonges wilt toch wat doen, den
brommer is trouwens toch al un verhaal op zichzelf'. "Hoe dat zo?".
"Now, dat za'k ow vetellen. Jan Bartman, zo heit den buul van un
jonge woar den brommer van is, zol veur un joar of viere terugge
nao de mavo. De boa venmeister had nao anleiding van un deur Jan
emaakte test dat de olders aneraon. Un ni'je fietse wodd'n d'r
ekoch waor Jan zich ut oavertollugge vet met van de butte kon trean.
't Eerste rappot waor Jan met in huus kwam was noe neet alles,
meer rood as zwat um zo te zegg'n. D'n oldertBartman schol zien
jonge dan ok beheurluk de konte vol, zien moeder wol ut nog wel met
un zach lientjen prebeern maor 't was allemaol 't zelfde: Jan dei net
zo 't um goed duchten. Nao de Paosen dei e zovölle dat e net
oavergong.

Too hee d'r drie jaor mavo op hadde zitt'n kon e nao een of andere
schol um un vak te learn. Zee wissen zelf neet hoe zee d'r met an
mossen. Maor Jan (den wel wis dat un vak learn ok warken
beteikenen) wol wel met mavo vier deurgaon. Zien olders vonn'n 't
bes en beloaven um zowaar un ni'je brommer at hee 't diploma
haal'n. Maor 't learn van Jan wodd'n daor niks better deur en gin
mense in huus hopp'n nog argens op toe de eksamens begonn'n.
Op un woensdag mos Jan 's middags d'r hen, daorumme bleef e
maor lekker languut in bedde um 't spöl nog us effen nao te kieken.
Tot de tillefoon ging. De dirrukteur van de schole wol wett'n waor
Jan was, want hee mos eksamen doen. Jan zien vader, zo hellug as
un spinnekop, kwam de trappe opvliegen en baatren Jan 't bedde
uut. Wat met mos en zee vinnen konn'n wier bi'j mekare egreppen
en dat 'n auto in en op Zutfen an, 'n Olden Bartman had lak an de
maximum snelheid en ree de hele weg plankgas, of de stoplichten
gruun of rood wazzen kek e ens neet nao, hee was in ieder geval nog
nooit zo gauw nao Zutfen ereen. Bi'j de schole wier Jan meer 'n auto
uutekiepeld as elaoten. Hee kwam nog ens neet zovölle te late. 's
Middags kwam e doodgemoedereerd uut de bus op huus an stapp'n.
Zien vader, den onderhand alweer wat ekalmeerd was, mos opens
lachen toe hee Jan zaog. Met één rojen en één grune sökke an was e
nao 't eksamen ewes. "hoe kö'j noe zo van huus gaon?". "Oh, zei Jan
'k konne d'r zo gauw gin twee van de zelfde kleur vinnen.
De volgende wekke ging Jan an 't wark um zien bromfietse in de
vekansie te vedienen, anders krege um toch neet. Nao vier wekke
sappelen kwam d'r un berichjen uut Zutfen dat Jan eslaagd was.
Wi'j wel geleuven da'k die olde luu nog nooit zo bli'j heb ezien?
Now, dat nom ik direk an en ik wazze bli'j da'k weer un vehaaltjen
veur "Leestman" hadde. Want de mensen wilt toch wat te leazen
hemmen bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.
(Historisch)
At t'r volgende wekke weer un koüekte is, is 't veur 'n annemmer,
welken kö'j nao raon.

Metaaldraaierij
Vorden B.V. Start
per l oktober
Met ingang van l oktober krijgt
Vorden er een nieuw bedrijf bij. De
heer A. Koster begint dan namenlijk
op het Industrieterrein met een
draaierij voor metalen enz.
De Metaaldraaierij Vorden B.V. zo-
als de nieuwe zaak zal heten spe-
cialiseert zich voornamenlijk op pre-
ciessiewerk als frezen, boren, slij-
pen, schaven enz. In wezen is dit dus
geheel nieuw voor Vorden, aldus de
heer Koster.
De heer^feter heeft om te beginnen
een gede^ne gehuurd van het nieuwe
gebouw van machinefabriek G. ten
Have dat ook op het Industrieterrein
is gebouwd. Van dit gebouw: groot 40
x 15 m. - dat door ten Have wordt
gebruikt^Bis kantoor- en verkoop-
ruimte ̂ ^Bslag - is een gedeelte van
10 x 15 iFnu de werkruimte voor
Metaaldraaierij Vorden B.V.
"Ons land beschikt over veel kleine
bedrijven, vooral in de metaalsek-
tor", aldus de heer Koster. "Kleine
en middelgrote bedrijven kunnen
alleen maar leven in de
ruimte die er de grote en zeer grote
bedrijven openlaten. Het is een soort
toeleveringsbedrijf'. De heer Koster
zal dan ook diverse werkzaamheden
verrichten, die onder meer te maken
hebben met transport en opslag voor
CLV's, machines nodig voor de be-
werking van granen enz. Hij is
vroeger in dienst geweest bij Ma-
chinefabriek G.Ten Have BV.te Vor-
den als werkvoorbereider, planning,
calculatie en wat dies meer zij.
Hij hoopt zijn eenmansbedrijf binnen
niet al te lange tijd dan ook verder
uit te breiden. Wat de orderporte-
feuille betreft, heeft hij voorlopig
voldoende werk. We wensen hem
veel succes in Vorden.

Geslaagde
modeshow

Reaktie op Bi'j ons
in d'n achterhook.
In mien ogen mot onze leestman es
noar de oogarts hen. Woarumme?
Dat za'k ow vertellen. Nem Contact
van de veurige wekke d'r mnnr es
bi'j, en lees dat stuksken van um nog
es een keer. He schrif doar oaver de
bouw van ut ni'je dorpscentrum. Aj
dat zo leest, kan e dwars deur ut ge-
meentehuus henkieken en zien wat
er an de achterkante gebeurt. He
kan ook zien dat alle luu die op ut ge-
moentehuus warkt an de arhter-
kante veur de roeten stoat te kieken.

Ik noeme dat verziend, en niet zo'n
klein betjen ok, want deur muren ko'j
now eenmoal niet henkieken.
Dan is Leestman ok nog bijziend,
want hè zag doar vrouwluu an ut
wark en dan nog wel met van boaven
zonder klere. Ik bun es noar den uut-
voerder hen'egoan en heb um 'e-
vroag of dat now allemoale wel kon
zo midden in ut darp, vlak bi'j ut plis-
siebureau. Moar den uutvoerder hef
mien verzekerd dat t'r allene moar
kearls an't wark waren. Bijziend
dus, umdat 'e kearls met lange heure
veur half blote vrouwluu an zut.
Doarumme mot noar mien mening

Leestman moar us noar een oogarts
hen. Wi'j hebt /.nt eoeien bi'j ons in
d'n Achterhook.
Mevr. Kok-Vorden

Pastorale zorg
voor homofielen
Als spreker voor de eerste avond van
de afdeling Vorden van de n.c.v.b.,
welke in hotel Bakker werd gehou-
den, was uitgenodigd ds. D. Krijger
uit Winterswijk die sprak over de
pastorale zorg voor homofielen.
Op een prettige en duidelijke wijze
behandelde ds. Krijger dit voor velen
toch wel moeilijke onderwerp.

"Wij hebben de homofiele medemens
als naaste te aanvaarden, want de
liefde doet de naaste geen kwaad",
aldus ds. Krijger. Als gasten had ds.
Krijger twee dames meegebracht die
vertelden hoe zij hun homofiel-zijn
beleefden, de moeilijkheden die zij
ondervinden en het geluk dat zij met
elkaar gevonden hadden.

Aan het slot van de avond dankte de
presidente ds. Krijger en de beide
dames voor hun lezing.

Dat ook amateur-mannequins een
modeshow tot een sukses kunnen
maken werd bewezen in de door de
fa. Dijkerman (bloemsierkunst)
sfeervol aangeklede zaal van Hotel
Bakker te Vorden.
Het gezelschap dames uit Aalten met
als lady-speaker mevr. Ardes, show-
de hier op voortreffelijke wijze da-
mesmode van de firma Lammers (de
grote maten-specialist) en jeugd- en
herenmode van de firma van
Lochem.
In een bijzonder hoog tempo werden
de aanwezigen talrijke nieuwe herfst
modellen getoond, die een goed beeld
gaven van de huidige mode.
Door de medewerking van de fa's
Siemerink (juwelier en optiek) en
Wullink (schoenen en tassen) kwam
ook de belangrijkheid van het op de
juiste wijze kiezen van accessoires
naar voren.
In de pauze werden de aanwezigen
getrakteerd op de door warme bak-
ker Oplaat gebakken cake, terwijl te-
vens een verloting werd gehouden
waarvan de opbrengst , evenals de
baten van de show. ten goede kwa-
men aan het Holy Spirit Hospital in
Bombay
Al met al een geslaagde show die
aantoonde dat men bii de betref-
fende zaken uit een uitgebreide
kollektie kan kiezen.

Gehandicapte
kind bracht
3500 gulden op
De aktie in Vorden van het Prinses
Beatrixfonds ten behoeve van het ge-
handicapte kind heeft in de kom van
Vorden ƒ 3500,30 opgebracht.
[n de buitenwijken werd om orga-
nisatorische redenen niet gecollek-
teerd.

Ouderavond
Chr. Huishoud-
school Vorden
Tijdens de ouderavond van de Chr.
Huishoudschool te Vorden werden
de ouders van de eerste j aars leer-
lingen speciaal welkom geheten
door de heer Schouten, voorzitter
van de kommissie van beheer.
Verheugd over het altijd weer grote
aantal aanwezige ouders vertelde de
heer Schouten in het kort over het
ontstaan van de school en de huidige
organisatie van de kommissie. Daar-
bij maakte hij van de gelegenheid ge-
bruik door te wijzen op de mogelijk-
heid lid te worden van de school-
vereniging tegen een symbolische
kontributie van ƒ 2,50 per jaar. Het
aantal leden is momenteel 250.
De direktrice van de school, mej. L.
A. Nijhoff onderstreepte het belang
van een goed kontakt tussen ouders
en school, waarin de ouderavonden
nadrukkelijk een rol spelen. Om het
kontakt tussen de leerlingen gemak-
kelijke tot stand te brengen, zijn er
kort na de aanvang van het nieuwe
schooljaar kennismakingsavonden
georganiseerd op een kampeerboer-
derij.
Mej. Nijhoff ging voorts in op de voor
de leerlingen veranderde situatie
door de overgang van basis naar
voortgezet onderwijs. Daarnaast
wees zij op het veranderde karakter
van het L.H.N.O. De vakken op zich
zijn geen doel op zich meer, maar

middel bij de begeleiding van de leer-
lingen tot jong-volwassenen die zo-
wel hoofd en hart, alsmede hun
handen gebruiken. Na twee korte
lessen om de ouders een idee te
geven van de werkwijze op school,
werd deze ouderavond besloten.

POHNIEUm
Voetbal
VORDEN EN NEEDE DEELDEN
DE PUNTEN: O—O
Vorden zal ongetwijfeld zondagmid-
dag het meest kontent zijn geweest
met de puntenverdeling. Over het al-
gemeen hadden de Needenaren het
betere van het spel, hoewel evenals
t>H Vorden ook hun afwerking te
wensen overliet.
Vorden startte hoopvol. Een goed
schot van Heersink werd fraai door
de Neede-goalie gestopt, terwijl de
bezoekers geluk hadden dat even la-
ter -de doorgebroken Heersink ten on-
rechte voor buitenspel werd terugge-
floten. Aan de andere kant strandden
de aanvallen van Neede veelal op
doelman Ten Have, die de sporadische
gerichte schoten goed verwerkte.
In de tweede helft zakte het spelpeil
tot een bedenkelijk nivo. Neede was
het meest in de aanval. Gevaarlijk
was het allemaal niet, behoudens 10
minuten voor tijd toen Ten Have met
een uiterste krachtsinspanning een
doelpunt wist te voorkomen. De aan-
vallers van Vorden slaagden er aan
de andere kant niet in om tegen de
hechte Needse defensie een vuist te
maken. Als een nachtkaars ging de
wedstrijd tenslotte uit.

Uitslagen v.v. Vorden:
Vorden—Sp. Neede O—0; Viod 2—
Vorden 2 2—l; Vorden 3—Rietmolen
2 2—O; Rietmolen 3—Vorden 4 l—l;

Vorden 5—Sp. Eibergen 7 4—2; Vor-
den 6—Rekken l 0—8; Sp. Lochem
8—Vorden 7 1—0; SCS 3—Vorden 8
4—0.
frogramma v.v. Vorden senioren:
KSV—Vorden; Vorden 2—Sp. Neede
2; SVBV 3—Vorden 3; Vorden 4—Sp.
Eibergen 5; KSV 3—Vorden 5; For-
tuna Winterswijk l—Vorden 6; Vor-
den 7—AZC 7; Vorden 8—Dierense
Bovs 5.
Programma v.v. Vorden (Junioren):
Vorden Al—Sallandia Al; Sp. Lo-
chem BI—Vorden BI; Drempt Voor-
uit B2—Vorden B2; Vorden Cl—
Voorst Cl; Vorden C2—Erica C2;
Be Quick C3—Vorden C3

BE QUICK 4—RATTI l l—6
Ratti heeft ook de vierde kompetitie-
wedstrijd, zondag tegen Be Quick 4,
in een forse overwinning omgezet.
Het werd l—6 voor de Kranenbur-
gers.
In de eerste helft opende Antoon Pe-
ters de score toen hij een hoekschop
resoluut inkopte. De Zutphenaren
kwamen geregeld aan 'bod maar het
produktieve schot ontbrak.
Na de thee wist Jos Heuvelink de
stand al snel op 0—2 te brengen. Uit
een fraaie 1-2 kombinatie van Pol-
man en Rudi Heuvelink scoorde Pol-
man O—3 waarna Be Quick de ach-
terstand verkleinde l—3. Rob Heuve-
link bracht de stand op 1—4 terwfll
Theo Polman de laatste twee goals
voor zijn rekening nam.

Uitslagen SV Ratti (zaterdag):
SVDW l—Ratti l 6—1; Wilhelmina
SSS 4—Ratti 2 0—4; Ratti 3—AZSV
6 2—1; EG W l—Ratti 4 6—1.
Afdeling zondag:
Be 0uick 4—Ratti l 1—6; SHE 5—
Ratti 2 4—3; Ratti 3—Be Quick «
1—1. Dames: Ratti l—AZC l 1—2.

Programm SV Ratti
Afdeling zaterdag: Ratti l—Dinxper-
lo 1; Ratti 2—Gazelle Nieuwland 4;
Erica 2—Ratti 3.
Afdeling jeugd: Eerbeekse Boys Al
—Ratti Al.
Afdeling zondag: Ratti l—De Hoven
4; Ratti 2—Eerbeekse Boys 6; Sp.
Lochem 8—Ratti 3.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van donderdag 29 sept. tot

en met minsdag 5 oktober

Fa. Groot Obbink
Dorpsstraat 8

Wegens vakantie

GESLOTEN
van maandag 3 tot en met
zondag 9 oktober

Horeca/ levensmiddelenbedrijf

Th. J. M. Schoenaker
Ruurloseweg 64 - Kranenburg/Vorden

bobos
jeans and jackets

Corduroy-
broeken
vanaf 75,00

Spijkerbroeken
69,90vanaf

EN BIJPASSENDE

Sweat Shirts
voor VVjvO

Believe
me.

expert

/choolderman
raadhuisstraat M. 1367 worëen



Op zaterdag 1 oktober houden wij een speciale
show-, demonstratie- en voorlichtingsdag.
In uw huis moet u zich ook thuis voelen. Daar heeft u uw meubelen voor,
maar... ook de rest van uw woninginrichting. Uw keuken, uw badkamer,
uw vloer, ja, zelfs uw deuren. Wij willen u daarbij helpen met adviezen en
demonstraties. Natuurlijk, de keus is moeilijk, maar bij de HCI hebben we
werkelijk alles om van uw huis een thuis te maken. Op zaterdag 1 okto-
ber a.s. van 10 tot 17 uur houden wij een speciale „Open Huis" dag.
Wij hebben verschillende fabrikanten bereid gevonden om hun produkten
te demonstreren en er een goede voorlichting over te geven. Wij nodigen
u uit deze kans, om op al uw vragen antwoord te krijgen, te benutten.
Onder het genot van een lekker kopje koffie kunt u zich dan oriënteren
op het totale gebied van keukens, sanitair, wandtegels, plavuizen, open
haarden, binnen- en buitendeuren enz.
Wij maken ontwerpen in samenwerking met u en uw architekt.

HCI is groot in alle bouwmaterialen.
U kunt bij ons de bakstenen voor uw huis uit-
zoeken, maar ook bijvoorbeeld de prachtige
Patiorama aluminium schuifdeuren of Catnic
Schanz stalen kozijnen. Noemt u maar op, HCI
heeft het wel als het met bouwen te maken
Keeft.
Het prettige is, dat u de zaken in onderling
verband ziet, dat maakt kiezen gemakkelijk.
Komt u maar eens op onze „Open Huis" dag
of maakt u een afspraak.

Open Haarden.
Heerlijk zo'n open vuur. Een centrale plek om
te genieten. Natuurlijk moet een open haard
bij uw inrichting passen en ... goed gecon-
strueerd zijn.
Wij hebben tientallen voorbeelden en op onze
„Open Huis" dag een deskundige die u nog
veel meer over open haarden kan vertellen.
Even een paar merken:
Oldenstijn, Bellfires, Ringlcven, Helex en DRU
gashaarden.

Plavuizen.
Bij HCI vindt u een uitgebreide en overzichte-

.̂  'ijke kollektie plavuizen. Van diverse soorten
'e' *°* 9e9'a7uurde tegels en ... u weet zeker

A dat u 1e kwaliteit geleverd krijgt.

Sanitair
Uw badkamer kan erzo uitzien, maar... erzijn
duizenden andere oplossingen mogelijk. Kijkt
u eerst eens bij HCI, dan heeft u een goede
indruk wat allemaal kan.

II

Keukens.
Een keuken is en blijft een belangrijke ruimte
voor iedere vrouw. Laat ons u daarom advise-
seren want bij HCI staan keukens te kust en
te keur. Wij hebben onze keukenafdeling op-
nieuw uitgebreid met enkele opstellingen uit
de grote en exclusieve OSTA kollektie. Dat
moet u gezien hebben. Wij voeren de complete
installatie van uw keuken uit met de volledige
HCI-garantie. Dat kunnen we doen omdat wij
uitsluitend hoogwaardige kwaliteit voeren.

f

k\^ ^j

Deuren.
De voordeur bepaalt de entree van uw huis.
Voor zo'n belangrijk onderdeel moet u een
goede keus kunnen maken. Bij HCI hoeft u
niet van een plaatje te kiezen. Wij hebben
buiten- en binnendeuren in een ruime sorte-
ring ... U kunt zichzelf overtuigen van kwaliteit
en afwerking.
Dat geldt ook voor onze kollektie binnendeu-
ren die in verschillende uitvoeringen leverbaar
zijn.
Gelakt, gefineerd en ook in hardhout.

H.C. l BOUWCENTRUM
Hummeloseweg 45, Hengelo.(GLD).
Tel. 05753-2121


