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Goed bezochte haarden- en
kachelshow Barendsen

Vrijdag en zaterdag hield de fa. Barendsen haar haarden- en kachelshow in Hotel Bakker, er kwa-
men veel mensen informeren naar echte zuinige kachels waarin zo min mogelijk hout gebruikt
behoeft te worden. Veel vragen waren er over de milieu vriendelijke kachels. De mensen gaan
steeds bewuster kopen aldus de heer Barendsen. De kachel wordt weer als hoofdverwarmer geko-
zen, terwijl de centrale verwaming meer als bijverwarming wordt genikt De heer Barendsen
deed goede zaken tijdens de show er werd goed verkocht.

Nedac Sorbo neemt Rickery over
Opnieuw breidt de Nedac-Sorbo groep zich uit
Per 15 oktober zal het in Veenendaal gevestigde
bedrijf B.V. Rickery worden opgenomen in de
Nedac Holding.

Rickery heeft 14 jaar lang een geduch-
te concurrentieslag geleverd met Sor-
bo en heeft verkoopstandaards in ca.
1700 winkels in Nederland. Sorbo
staat in ca. 3500 verkooppunten. Sa-
men dus thans 5200 winkels waar men
Sorbo of Rickery aantreft. Hiermede
heeft Nedac in haar distributie kolom
thans verreweg de grootste service-
merchandising organisatie in Europa.
Bij Rickery werken circa 70 mensen,
waarvan de buitendienst (30) over
heel Nederland verspreid is.
Het bedrijf zal een geheel eigen iden-
titeit behouden. De werkgelegenheid
blijft dan ook praktisch volledig in
stand.
Wij vroegen de heer Jac. H. de Jong
als president-directeur van de Nedac
Sorbo groep of het bedrijf wellicht ook
naar Vorden zal komen. Dat zal vol-
gens hem niet gebeuren. De Jong:
"De plaats Veenendaal ligt nl. bijzon-
der centraal. Het ligt zelfs in de bedoe-
ling de activiteiten daar nog uit te brei-
den".

Toekomstig beleid
Naar aanleiding van zijn kritische op-
merkingen in de pers over de beperkte
medewerking die hij al enkele malen
van het college van B&W heeft onder-
vonden vroegen wij de heer de Jong of
dit nog van invloed kan zijn op het toe-
komstig beleid van de onderneming.
Met andere woorden worden er wel-
licht nog Sorbo-aktiviteiten overge-
plaatst naar Veenendaal?
"Daar heb ik nog niet aangedacht?, al-
dus de Sorbo-direkteur. "Vorden is en
blijft de hoofdzetel al zou het gemeen-
tebestuur van Veenendaal wel eens
meer economisch gericht kunnen rea-
geren?"

Tijdens de laatste raadsvergadering
van Vorden kwam de open brief van
de heer de Jong ter sprake. College en
raadsleden waren daar niet zo geluk-
kig mee. De heer C. Chr. Voerman
(fraktievoorzitter van het CDA) zei
zelfs dat hij het niet juist vond van een
zakenman die zoveel aan de raad "te
danken" had.
Wij vroegen hieromtrent de mening
van de heer de Jong. "De heer Voer-
man kan mij een groot genoegen doen
als hij in de volgende raadsvergade-
ring een opsomming wil geven van
hetgeen ik te danken zou hebben aan
de raad of het college. Dan is hij snel
klaar!
Daarmee wil niet zeggen dat de raad
ons slecht gezind is, integendeel", al-
dus de heer de Jong.
Volgens hem was zijn open brief goed-
gemeend en zeker niet aan de raad ge-
richt. "Mijn kritiek beruste op feiten
die eens een keer genoemd moesten
worden. Juist omdat Vorden mij zo na
aan het hart ligt".

Uitbreiding werkgelegenheid
Zijn er in de nabije toekomst nog
meer uitbreidingen te verwachten? zo
vroegen wij de Sorbo-direkteur. De
Jong: "De Nedac-Sorbo groep groeit
tegen de verdrukking in. Wij zijn nog
lang niet aan het eind. Er liggen nog
vele mogelijkheden open. Zo zal be-
gin volgend jaar begonnen worden
met een eigen produktiebedrijf voor
zeepwolsponsjes. De reclames op ra-
dio en T.V. 'zijn hiervoor al gestart.
Weer een huishoudhulpje dus. Ook
de export breidt zich uit dus de toe-
komst kan optimistisch tegemoet wor-
den gezien. Voor Sorbo en ook voor
Vorden", aldus heer de Jong.

derom promotie
r Sursum Corda

Evenals vorige week de drumband,
behaalde nu ook de majorettegroep
van de Christelijke muziekvereniging
"Sursum Corda" een groot succes op
het "indoor" marsconcours van de
NFCM te Aalten. De oudste groep
van het in totaal 50 man sterke majo-
en minirettegroep, die in 1973 werd
opgericht, zag haar inzet van de laatste
maanden beloond met een eerste
prijs. Dit hield tevens in promotie van
de derde naar de tweede divisie. De
jury bestaande uit de heren J. Vlijm,
K. Smits en mevrouw F. Bakker kende
het majorettepeloton 153 punten toe.

Nadat alle 21 korpsen hadden opge-
treden en alle uitslagen bekend wa-
ren, bleek dat het majorettepeloton
uit Vorden op één na het hoogst was
geëindigd. Een uitstekende prestatie.

Bij aankomst in Vorden werden de le-
den van de groep opgewacht door de
muziekvereniging, minirettes en
drumband van "Sursum Corda" en
ging men in zeer feestelijke stemming
in optocht naar het Dorpscentrum
waar vele supporters de majorettes
stonden op te wachten. Namens de
vereniging wenste voorzitter W. Wi-
chers het peloton geluk met de uits lag
en dankte hij de leidster mevrouw
Meijer uit Holten voor het vele en
goede werk en sprak hij de hoop uit
dat er in de toekomst nog meer mooie
successen zouden mogen volgen.

Collekte
Prinses Beatrixfonds
De collekte "Laat de zon weer schij-
nen" van het Prinses Beatrixfonds
heeft in Vorden f. 4.591,60 opge-
bracht. Hartelijk dank aan allen die
hieraan hebben meegewerkt.

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openste l l ing gemeentehuis : maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunde r ink : volgens a f sp raak - Spreekuur wethouder J.F.
CJcerken: vri jdag van 1 ( 1 . 0 ( 1 lot l 1.00 uur - S p r e e k u u r w e t h o u d e r H.A. Bogehe lman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uur .

Expositie van
Joop Kruip
Vanaf 3 oktober is er in de galerie van
de bibliotheek een expositie te zien
van Joop Kruip uit Aalten. Joop Kruip
werd geboren in 1935 te Lichtenvoor-
de. In 1956 deed hij examen Monu-
mentaal en Vrij schilderen op de AKI
te Enschede. Tot 1970 heeft hij hoofd-
zakelijk monumentale opdrachten
uitgevoerd in mozaiek en wandschil-
deringen in kerken, bankgebouwen
(o.a. in de Nationale Investeringsbank
te Den Haag) en hij werkte aan scho-
len voor de Rijksgebouwen dienst.
Na 1970 stopte hij hiermee en heeft
zich toegelegd op vrij tekenen en
schilderen met allerlei materialen.
Tentoonstellingen van hem waren te
zien in het Beriendershuis Nijmegen,
de bibliotheek te Zevenaar, de Volks-
hogeschool Allardsoog en bij verschil-
lende groepstentoonstellingen.

Sinds vijftien jaar woont hij in de
buurtschap de Haart bij Aalten.
De expositie is te zien tot en met 28
oktober. De openingstijden zijn gelijk
aan die van de bibliotheek, te weten
ma, di, wo, vr 14.00 - 17.30 uur; do
10.00-13.00 uur, di, vr 18.30 - 21.00
uur.

N.C.V.B.
Op 11 oktober a.s. wordt er een leden-
bijeenkomst gehouden door de
NCVB. Op deze avond, die om 19.45
uur begint in het L^pscentrum, zal
mevr. Dr. C. Haaksl^Pvan Utenhove
komen spreken. Haar spreekbeurt zal
gaan over het onderwerp "Vrouwen in
de overgang". Leden en belangstel-
lenden zijn van harte welkom op deze
avond. ^^

Verleende vergunning voor een collecte
Burgemeester en wethouders hebben aan de Federatie Sociaal Pedagogische Zorg voor Zwakzinnigen een ver-
gunning afgegeven vóór het houden van een collecte gedurende de periode 10 tot en met 15 oktober.

Wijkavonden,
contact-avonden
De wijkouderlingen van de Hervorm-
de Gemeente hopen in de komende
tijd weer een reeks wijkavonden te
houden, goeddeels in samenwerking
met de beide hervormde wijkpredi-
kanten.
In het kerkblad voor de maand okto-
ber worden reeds enkele avonden
aangekondigd. Gemeenteleden fun-
geren als gastgezinnen.
Op de wijkavonden wordt een onder-
werp ingeleid, samen besproken en
het onderling contact verdiept. In de
voorbije jaren was er steeds een goede
belangstelling voor deze avonden in
de gemeente. De Kerkeraad hoop en
verwacht dat dit ook dit jaar het geval
zal zijn. De gezinnen worden door de
betreffende wijkouderling uitgeno-
digd.

Verkiezing
ambtsdragers
Via het kerkblad en ook via kanselaf-
kondiging is aan de Hervormde Ge-
meente meegedeeld, dat er, volgens
rooster, tegen het einde van dit jaar
enkele ambtsdragers aftredend zijn.
De namen van de Kerkeraadsleden
die verkiesbaar zijn en ook de namen
van hen die niet meer herkiesbaar zijn
of zich niet meer herkiesbaar stellen,
staan in het kerkblad (voor de maand
oktober) vermeld. De Herv. Gemeen-
teleden worden uitgenodigd namen te
noemen van Gemeenteleden die zij
geschikt achten voor een ambt, om lid
te zijn van de plaatselijke Kerkeraad.
De namen dienen voor donderdag 20
oktober schriftelijk ingeleverd te wor-
den bij de scriba van de Kerkeraad:
Ouderling J. van Kempen, Zutphen-
seweg 69, Vorden.
De Kerkeraad verkiest de ambtsdra-
gers uit de voorgedragen Gemeente-
leden. Zo is namelijk de wijze van
ambtsdragers verkiezing in de Herv.
Gemeente te Vorden geregeld.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Maandagavond 24 oktober: Jonge lid-
maatavond, jongeren-avond van de
Herv. gemeente, in "de Voorde", "Sa-
men Gemeente zijn".

Kollekte
wereld-diakonaat
In vele Hervormde Gemeenten, ook
in de Vordense Dorpskerk en in de
Wildenborchse Kapel wordt a.s. zon-
dag 9 oktober een kollekte gehouden
voor de wereld-diakonaat.
Sinds de overstromingsramp in Ne-
derland op de eerste zondag van de
maand februari 1953 wordt er elk jaar
gecollecteerd in vele reformatorische
kerken in ons land.
Sinds die tijd is helaas de nood in de
wereld toegenomen. We denken daar-
bij aan slachtoffers van rampen, aan
mensen die moeten vluchten (hun
aantal wordt op 20 miljoen geschat!),
aan mensen die onderdrukt worden
en aan mensen die proberen vanuit
kerken en christelijke organisaties te
werken aan een betere wereld.
Het jaarthema luidt: "Werken om te
overleven". Duizenden, miljoenen
mensen in de wijde wereld vragen on-
ze hulp, onze financiële steun om te
kunnen overleven.
We vermelden ook het giro-nummer:
Generale Diakonale Raad van de
N.H. Kerk (Werelddiakonaat), Ut-
recht, gironummer 8685.
Met uw gave kunnen mensen gehol-
pen worden, kunnen we samen met
hen "Werken om te overleven".

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: J. Wonnink-Eggink,
oud 84 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 9 oktober 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 9 oktober 10.00 uur ds. J.C.
Krajenbrink, Evangelie-lezing: Lucas
17:11-19.

KAPEL DE W1LDENBORCH
Zondag 9 oktober 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 8 en zondag 9 oktober dr.
Sterringa, tel. 1255. Boodschappen
s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tus-
sen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 8 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Wech-
gelaer. Tel. 1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS
8 en 9 oktober J. de Lange, Lochem.
Tel. 05730-4357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Oktober. Mevr. Brandenburg. Tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

TAFELTJE DEK-JE
Contact persoon maand oktober,
mevr. v.d. Berg. Tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 uur.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel. 05752-
3516.

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te
Hengelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk:
Mevr. M. Kersten. Spreekuren: ma,
wo en vr, 8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-
9.30 uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Len-
selink. Spreekuren: ma, wo en do,
8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening:
Mevr. K.A. Altena. Tel. 05752-3246.
Spreekuren: di en do, 8.30-10.00 uur.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



In dit vrije land worden we officieel
verplicht een hogere prijs voor Neder-
landse melk te rekenen dan nodig is.
Hier en daar wordt melk uit het
buitenland geïmporteerd. Die mag lager
in prijs zijn dan de Nederlandse melk.
Dat vinden we te gek. Bij Jac. Hermans
Prijs-slag vinden we dat verse Neder-

landse melk, met de smaak waaraan u
gewend bent, in ieder geval moet
kunnen concurreren met de buiten-
landse melk. Daarom doqftreken we
de wettelijke minimumprijs. Misschien
is dat wel erg brutaal, maar verse, echte
Nederlandse melk kan goedkoper.
Daar zorgen we voor.

JAC.HERMANS

WAT UW PORTEMONNEE NODIG
HEEFT IS'N BRUTALE KRUIDENIER
NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN

MODE- T
PULLOVER

Heeft u wel eens aan
termijnsparen gedacht?

Sparen zonder risico, gedurende de gehele looptijd
tegen een vast percentage.

Thans hoge rente tot maar liefst

8,50%

Rabobank

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 10 OKTOBER
10-14 uur op het marktplein tegenover

Vinotheek Smit; 15-17 uur bij café
Schoenaker te Kranenburg

l Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt,

l Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

l Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
l Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
l Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
l Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
l 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

l Commando-truien wol en acryl, blauw en
groen
Boddywarmers, alle maten.
Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
Zomerpetten, diverse soorten
Hoeden
Nylon jacks, div. maten en kleuren
Parka's, bromfiets handschoenen
div. regenkleding

Firma W. Veenstra b ZN
VARSSEVELD- TELEFOON 08352-1451

KOIUIOVEML

-NutotomtiamrfO.95
Een dia blijft 'n dia, maar 'n foto kun je

overal mee naar toe nemen.
Voor slechts f 0,95 drukt Presto Print

uw favoriete dia af, dus kleur en kwaliteit
krijgt u nergens beter.

U zoekt uw dia's op en wij doen de rest.
Dit aanbod geldt
t/m 31 oktober 1983.

R-ertorYi.it
—Ongelooflijk goed in kleur

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

Autobedrijf Teger BV
Stationsstraat 18
Ruurlo Tel. 05735-1426

Fiat 1 27 900, 3 drs. geel
Fiat 1 27 900 L, 2 drs. groen
Fiat 1 27 900, 3 drs. geel
Fiat 127 1050 L, 3 drs. rood
Fiat 1 27 900, 3 drs. groen
Fiat 133 seat, 2 drs. rood
Fiat Ritmo, 3 drs. 65 CL. bruin metl.
Fiat Ritmo, 3 drs. 75 CL. bruin metl.
Fiat Ritmo, 3 drs. 75 CL. blauw metl.
Fiat Ritmo, 3 drs. Diesel, rood
Fiat 1 28, 4 drs. groen
Fiat 1 28, 2 drs. rood
Fiat 131 Diesel. Met schade 1 981
Renault 5 TS, geel
Citroen 2CV6, blauw
Chrysler Horizon,
bruin metl. met gas en trekhaak
Vauxhall Viva, blauw
Daf 55, zeer mooi

F I A T
UNIEK IN PRIJS
EN PRESTATIE



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon en broertje

MARTIJN LEONARDUS

Jacinth, Margriet en Michel
Booltink-KI. Goldewijk.

3 oktober 1983
Brinkerhof 24
7251 WR Vorden.

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond, na
het overlijden van mijn man en
onze vader

ALBERT VREEMAN

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Uit aller naam:
H.J. Vreeman-Stapper.

Vorden, oktober 1983
H.K. van Gelreweg 10.

Te koop: bankstel 3-1 -1.
Zutphenseweg 88, Tel. 2676.

Gecreosorteerde palen in di-
verse maten. Speciale prijs.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1217 of 1811.

Zachte handgesponnen scha-
pewol, diverse kleuren.
Kruisdijk 3, Vorden.
Tel. 2383.

FANTAS-
TISCH!
Meisjesvachtlaarsie met
rits. Graag gewild, warm en
sterk. Scherp geprijsd!
M aten 28/35 f. 46,-

M KKINK

Stomerij voor Vorden e.o.

Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W. TtN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Unieke 1-dag-service.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG
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« «
<) Nu de tijd weer is gekomen van lange nachten ^

Hebben wij besloten om niet langer te wachten ^
Daarom zullen wij elkaar het Ja-woord geven
Om zo samen verder te gaan in het leven.

GEERT GROOT OBBINK
en

JOLANDAVELS

staan daarvoor op donderdag 13 oktober
1983 om 13.45 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur.
Dagadres: zaal „De Luifel", Dorpsstraat 11,
Ruurlo.

Toekomstig adres:
Almenseweg 10, Vorden.

GERRITVANBEMMEL
en

INEKE RIETMAN

hebben het genoegen u, mede namens we-
derzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking plaats zal vinden op vrijdag 14 ok-
tober a.s. om 13.45 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

Het huwelijk zal kerkelijk worden bevestigd
en ingezegend om 14.30 uur ih de Hervorm-
de kerk te Vorden door de weieerwaarde
heer ds. J.C. Krajenbrink.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.45 -
17.00 uur in zaal „De Herberg", Dorpsstraat
10a te Vorden.

!\ <\
«j Op dinsdag 11 oktober a.s. hopen wij met <>

onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te her- <>
denken

JAN KAMPERMAN
l en «

STINA KAMPERMAN-HULSHOF
i

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 15 ^
oktober van 15.00 tot 16.30 uur in de
"Schure" van Café-Restaurant „Kerke- ^
meijer", Ruurloseweg 51, Borculo.

Oktober 1983
Barchemseweg 67
7261 DB Ruurlo.
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Verloting IMutsfloralia
De prijzen zijn gevallen op de onderstaande num-
mers:

9, 19,
318, 339,
487, 501,
917, 986,

1165, 1227,
1629, 1740,
1880, 1894,
2165.

53, 76,
360, 367,
533, 838,

1019, 1026,
1316, 1382,
1752, 1765,
1938, 1972,

87, 114, 267,
383, 384, 452,
863, 872, 915,

1065, 1076, 1084,
1387, 1446, 1544,
1785, 1840, 1872,
1984, 1994,2016,

De prijzen zijn af te halen bij Mevr. Hesselink, Mo-
lenweg 15, Vorden.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Dinsdagmiddag 11 oktober

GESLOTEN
Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

, Je Herberg"
Dorpsstraat 10a - Vorden

Over enkele weken zullen wij onze zaal
voorzien van nieuw meubilair. Onze oude stoelen

zijn daarom te koop.
Gegadigden voor afname van 10 of meer stuks

kunnen zich melden aan Dorpsstraat 10a.
Prijzen f 10,-en f 30,-

(de laatste prijs geld voor een 40-tal stoelen
van een jaar oud).

PRIJS TELTp»
NAJAAR

Groots in m<
n prijs .

onweerstaanbaar
omslaglaarsje

an soepel zacht
nappa'i
de nieuwste

N modekleur

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.

Gevraagd

parttime kracht
voor drogisterij. Enige ervaring is ge-
wenst.

DROGISTERIJ

TEN KA TE
ZUTPHENSEWEG 2, VORDEN.

Rokken en blouses
de aktuele mode voor deze winter

Wij brengen een grote kollektie

ROKKEN tot maten 50 in prijzen van 39,50 - 249,-

OA Hammer-rokken v a 139,-
Ravens-Hucke v a 149,-
Flannel rokjes v a 39,50

Blouses van Marianne Paris - Ravens - Erfo -
Hucketot maten 50.

Ruurlo

Poelier
J.H. Hoffman

Vieux Florijn 15,25
Jonge Bols 15,25
Tia Maria 19,95

Seagram's Whisky 100 p i pers 17,95
MNOTHEEK SMTT
SLIJTERIJ -TAPPERIJ - Dorpsstraat K), Vorden.

A.S. BRUIDSPAAR
WIJ KUNNEN VOOR U MAKEN:

EEN GEWONE

EEN MODERNE

EEN VLOTTE

EEN ARTISTIEKE

OF EEN EXCLUSIEVE

bruidsreportage

WIJ ZIJN IMMERS SPECIALIST OP DIT TERREIN

EN... WIE BIJ ONS „HET BRUIDSPAAR 1983" WORDT, KRIJGT DE HELE REPORTAGE
GRATIS. ALS ALTIJD DE ORGINEELSTE!

FOTOSTUDIO COR DINIUS ZUTPHEN
HOUTMARKT 63. TEL. 05750-15106

WEEK
VAN HET
BROOD

Geweldig lekker!
Proef eens het tarwe-roggebrood. Dat is een speciaal volkorenbrood,

samengesteld uit 2 goudeerlijke granen: tarwe en rogge.

Door de waterbindende werking van de rogge blijft het dagenlang vers

en heel smakelijk.

Zo uit de oven, dus vers.

't winkeltje in brood en banket

urin
Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

De hele week reklames. Kom vrijblijvend in de winkel vragen.

V&1

Kip rollade
Kip karbonade
Vleugels 3kg .

van 14,95 per kilo voor

kilo

12,50
5,50
7,50

De Vale Weide
Wegens enorm succes nogmaals:

Bos Chrysanten
2 bos
3 groene planten
Begoniaofcyclaam
10 heide

voor

2,75
4,50
6,50

naar keuze ̂ t i U

13,50

Bakkerij ,/t Stoepje" spakenburg
Reclame deze week:

HAZELNOOT SPECULAAS ,o*uo„i 4,-
Tevens het adres voor al uw kers-verse brood- en banketprodukten. Jan van Aart van Jan de Bakker.



De beste keuken voor elke vrouw, doorlopend speciale aanbiedin-

gen en enkele showroomkeukens tegen zeer aantrekkelijke prij-

zen.

Showroom geopend dagelijks van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur.
Vrijdags ook van 19.00-21.00 uur Zaterdags van 9.00 -13.00 uur

Holtslag Bouwmaterialen BV
SPOORSTRAAT 28, RUURLO. TELEFOON 05735-2000.

Restanten velours

pakjes en jurkjes
69,- en 39,-in 2 kleuren

Modecentrum

Ruurlo

Honderden zien uw etalage,
duizenden uw advertentie

Autorijschool
TEGER

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo, schakelwagen en

automaat. Geen wachttijden.

Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426.

Grindtegels 40 x 60 a 3,75
per stuk. Betontegels 30 x 30
a 1,- per stuk. Tevens diverse
andere bestratingsmaterialen.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1217 of 1811.

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van'tMedler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

Woningaanpassing

mindervaliden

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Schoolstr 17

Vorden

tel 05752 2737

Carraro en Honda
2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers. Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz. .

Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo G ld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar

en gebruikt voorradig.

Uit de

Grote keuze in

Wand- en
vloertegels -

Hout- en
plaatmateriaal -

Stenen en
steenstrips -

Deuren - Sanitair,

Kortom alles voor
de bouw

ENKELE PRI JSVOORBEELDEN

Wandtegels pm v a 12,50
Vloertegels P v.a. 20,-

A-cement. 50 kg in P.E. zak p.zak

5 x ? cm. Geschaafd p.m1.

Alle prijzen inclusief 18%BTW. Afgehaald.

ALLES VOOR DE BOUW
Brinkweg 32, 7021 BW Zelhem. Tel. 08342-1376

V V

Ook bezorgd
Zorg dat u het gasverbruik

in de hand hebt. Laat uw gastoestellen
en leidingen regelmatig nakijken.

Door de erkende gasinstallateur
uiteraard, 'n Verkeerde afstelling

stof of vuil,
het kleinste lekje.

rekening;
i

Ze zorgen voor een te hoge
gasrekening en brengen bovendien

uw veiligheid in gevaar. Wist u dat 5%
•^«/V/AB// meer of minder gasverbruik u

<: per jaar bijna f 100,-scheelt? ^
Daarom voor alle zekerheid,

bel uw erkende gasinstallateur.
ERKEND

GASTECHNISCH

liMSBROBK
installatietechniek vorden

Meer dan 2500 installaties
in onderhoud, 24-uurs service!
Bel 05752 -1546, de heer J. Peelen

ook voor uw loodgieterswerk en electra!



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 6 oktober 1983
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Dorpscentrum in de bloemen
bij Nutsfloralia
Vanaf vrijdagavond tot en met zondagmiddag vond in de grote zaal van het Dorpscen-
trum de jaarlijkse tentoonstelling van Nutsfloralia plaats. Voor het talrijke publiek
was er weer heel wat te bewonderen. Allerhande bloemen, stekplanten, droogstukjes
en diverse andere creaties waren een lust voor het oog.

De dames van Nutsfloralia te weten
mevr. Decanije, Edens,Gotink, Grou-
welmans, Pelgrum en Wecnk hebben
heel wat werk besteed aan hun bijdra-
ge voor de/e tentoonste l l ing ge t i t e ld
"Kom over de brug voor floralia". Ken
bloemenlandschap met een brug er-
voor dat l e id t naar een molen. Een
fraai geheel. Verschillende bloemis-
ten gaven aan deze bloemcntentoon-
s t e l l i n g nog een speciaal cachet, /.o
had de firma Ket tc le r i j een hoek ver-
zorgd bestaande uit droogbloemen.
Dit al les in een a n t i e k e sfeer met tafel ,
oude kachel e.d. Ken bijdrage van de
firma Spiegelenberg met o.m. conife-
ren, ro/en. De firma Dijkerman met
een "diner in het groen"; terwijl ook
de leer l ingen van de tuinbouwschool
voor en inzending hebben gezorgd.

Uitslagen Floralia
Stekplanten schoolkinderen
1. André S n e l l i n k ; 2. Janneke Rijne-
veld, 3. Wim Bie lderman, 4. Sandra
Oonk, 5. Astrid Bosman.
Stekplanten voor volwassenen
Streptocarpus: 1. mevr. Bogchelman,
2. mevr . Albers, 3. mevr. Bosman.
Kindje op moeders schoot: 1. mevr.
Bogchelman, 2. mevr. Albers. 3.
mevr . Berenpas, 4. mevr. Bie lderman,
5. mevr. Bosman.
Het inakeit van voorwerpen uil natuur-
prtx/tiktcn v w kinderen
\. Wim Bielderman, 2. Cisca Valster.
//c/ maken van voonverpen uit natuur-
produkten voor kinderen
Tuintjes: l . Sabine en Nicole te Linde,
2. André l larmsen, 3. M d i t h I la rmsen
en Renske Wempe; 4. Bert en Arjan
Berenpas; 5. Bert en Ar jan Berenpas.
l 'ersierd speelgoed voor kinderen t/m
14 jaar
1. Wim B i e l d e r m a n , S t even H c k h a r d t
en ( i e rben te V e l d h u i s , 2. J an ine Dij-
kerman.

Eigen gekweekte planten
\. mevr. Zweverink, 2. mevr. Zweve-
r i n k , 3. mevr. Decanije, 4. mevr. Wal-
gemoet-Bats.
Eigen gekweekte bloemen
1. mevr. Pclgrum.
Eigen gekweekte vruchten volwassenen
1. mevr. Kapper, 2. mevr. Besselink-
Lenselink, 3. mevr. I l e n d r i k s e n , 4.
m e v r . Z w e v e r i n k . 5. mevr. van
Emden.
Eigen gekweekte vruchten kinderen
\. Vineent Spiegelenberg, 2. Vincent
Spiegelenberg, 3. (ierdien, Martijn,
Nienke Scheurink, 4. Kr iek en Rey-
nold l larmsen. 5, Astr id Bosman.
Cursisten eenzijdig hlocmstukjc
1. mevr. Kunkc , 2a. mevr. Dekkers,
2b. mevr. Modderkolk, 2c. mevr. Roo-
/endaal , 3a. mevr. Berendsen, 3b.
mevr. v.d. Meer.
C 'ursisten hiedemeier
\. Krna Berenpas, 2. mevr. Berenpas,
3a. mevr. Dekkers, 3b. mevr. Funke.
Cursisten fantasiestuk groot
1. mevr. Holsbeke, 2a. mevr. Henge-
veld, 2b. mevr. Besselink, 3. mevr.
Everts.
('ursistenfantastiestuk klein
l . mevr. Woltcrs-Bats, 2. mevr. Beren-
pas, 3. mevr. Teunissen.
Cursisten tuintjes
l a . Krna Berenpas, l b. mevr. Weg, 2a.
mevr. Berenpas, 2b. mevr. Modder-
ko lk , 3a. De heer Kver t s , 3b. mevr.
Dekkers, 3c. mevr. Havekcs.
C 'ursisten droogbloemen hiedemeier
l . Krna Berenpas, 2a. mevr. v.d. Meer,
2b. mevr. I lu ls t i jn , 2c. mevr. Modder-
kolk, 3a. mevr. Besselink, 3b. mevr.
Hengeveld .
( 'ursisten droogbloemen wandstuk
\. mevr. Berenpas, 2. mevr. Berenpas,
3. mevr. Berendsen.
Cursisten droogbloemen fantasie
\. mevr. Weg, 2a. m e v r . Seesing, 2b.
mevr. Z w e v e r i n k , 3. mevr. Kunke .

Cursisten droogbloemen vaasjes
3e prijs mevr. Dekkers
Niet-cursisten kleine vazen
1. mevr. Kapper, 2. mevr. Nieuwen-
huis, 3. mevr. Groot Nueiend, 4.
mevr. Kapper.
Nict^ursisten grote vazen
2e |̂  Wilma Wecnk. '
Niet-cursisten bakjes
\. mevr. Rui terkamp, 2a. mevr. Pel-
grum, 2b. mevr. Valster, 2c. mevr. l'el-
grum, 3a. mevr. Nieuwenhuis , 3b.
me^Pelgrum, 4. mevr. Decanije.
Me^irsisten Jantasiestuk groot
K mevr. Ruiterkamp, 3. Gerrie Hen-
d riksen.
Niet-cursisten fantasiestuk klein
1. mevr. Weenk, 2. mevr. Harmsen.
Niet-cursisten tajelstukjes
\. mevr. Gotink, 3. mevr. l hiverkamp.
Niet-cursisten stobben
2. mevr. Kapper.
Niet-cursisten veldbloemen
1. mevr. Groot Nueiend, 3. mevr.
Groot Nueiend.
Niet-cursisten biede meier
1. mevr. Ruiterkamp.
Bloemstukjes kinderen t/m 10 jaar
1. Vincent Spiegelenberg, 2. Mur ie l
Funke, 3. Christine Teunissen, 4. Jas-
mijn Funke.
Kloemsiukjes kinderen van II l/m 15
jaar
\. Ineke Kapper, 2. Cisca Valster, 3.
Nina Berenpas, 4. C'isca Valster, 5.
Ineke Kapper.
Droogbloemen boeketten
\. mevr. Rui te rkamp, 2. mevr. Harm-
sen.
Doorgbloemen fantasiestukjes
\. mevr. Decanije, 2a. mevr. Kapper ,
2b. mevr. Kapper, 3a. mevr. Regel ink.
3b. Bennie ten Pas, 3c. mevr. Rege-
l i n k .
Inzendingen vaklieden en leerlingva-
k lieden
2. Gonny Kapper .

Verslag reis
naar Polen
Ik wil beginnen eerst a l l e mensen te
bedanken die de/e reis door hun gif-
ten hebben mogelijk gemaakt . De
dank van de bevolking van Lwasin,
vooral van hel weeshuis met / i jn 1 W >
k inderen , was diep-ontroerend
Zondag 18 september zijn w i j ca. ().30
uur vertrokken uit Ruurlo . We /ijn tot
Helmsted ge reden ' en hebben daar
overnacht . De volgende dag reden we
door Oost -Dui ts land . B i j de douane
hadden we K) min. oponthoud. Bij de
grens Oost-Dui ts land/Polen waren
we aan de Oost-Dui'.".- kant met 5
min. klaar. Bij de Poolse douane
moesten we de wagen volledig u i tpak-
ken wat erg vervelend was. Alle pak-
ke t ten werden opgengesneden. Dat
kostte een paar uur ext ra .
We kwamen tot B y t y n bij Poznan
waar wij bij onze vorige zending veel
goederen hebben gebracht. We kon-

den daar bij de heer Passinsky slapen.
De pastoor van Bytyn vertelde mij dat in
/ijn dorp nog veel armoede werd gele-
den en vroeg ons hij een volgende aklie
/ijn gemeente niel te vergeten.
Vandaar reden we naar Lwasin waar
we l iefder i jk werden ontvangen door
de f a m i l i e N ied / i e l sky . In Lwasin is de
toestand g e l u k k i g iets verbe te rd , l r
/ijn iets meer levensmiddelen dan
voorheen, maar daar staat tegenover
dat alles /o d u u r is geworden dat het
b i j n a onbe taa lbaa r is . Kleding en
schoenen is en b l i j f t heel schaars en is
n ie t meer be taa lbaar . Men paar schoe-
nen of laar/en kosten een vol led ig
maandsalaris (ca. 7000 zlotty, omgere-
kend f. 2 1 0 , - ) .
Onze vorige akt ie was een geweldig
succes. Rond 15 km om Lwasin heel t
iedereen 3 k l e d i n g s t u k k e n , levens-
middelen en schoenen gehad.
W i j / i jn ook nog in Danzig geweest bij
de Leninwerf waar het grote stand-
beeld van sol idar i te i t staat. Met a l les
erom heen maakte dat diepe indruk
op ons.

We hebben gelukkig nu wat meer con-
tact gehad met de gewone bevolking
van Polen. Zij /eggen dat met de h u l p
van andere landen en met hun geloof
in de kerk zij k u n n e n verdragen wat
hun wordt aangedaan. Het geeft hun
moed als /e zien wat andere mensen
voor hun doen en geeft hen de kracht
verder te gaan.
Wij hebben een l i j s t meegebracht van
a r t i k e l e n die in Polen niet te v e r k r i j -
gen z i jn . Mensen, als je die lijst ziet,
spr ingen je de t ranen in de ogen.
Wat hebben wij het h ie r dan nog goed.
Ik hoop dan ook dat, wanneer we weer
to t a k t i e overgaan, wi j van a l l e k a n t e n
h u l p zu l len krijgen om het daar de
mensen u at draaglijk te maken. Want
als je daar eenmaal geweest bent , dan
weet je dat - ondanks dat het h i e r ook
n i e t zo l ekke r meer gaat - wij het h i e r
een p a r a d i j s mogen noemen, om de
v r i j h e i d al . Dat heb ik nu gemerkt .
Dus mensen, als u wat te missen hebt,
belt u rustig, wij nemen met a l l e ple-
zier ales nog in ontvangst.
Ook is gevraagd v a n u i t Lwasin of wij

tot een uitwisseling konden komen,
eerst in Ruurlo/Vorden/Barchem en
later Ruurlo/Vorden/Barchem in
Lwasin. Maar daar /it nog wat organi-
satie aan vast. Maar met de commissie
moet daar ook een oplossing voor ge-
vonden kunnen worden. De totale-di-
rekteur van alle scholen, o.a. kinder-
huis, weeshuis, lagere en hogere scho-
len, zou gaarne contact hebben met
de scholen. Iemand een idee'.'
U k u n t verder alle in l i ch t ingen krij-
gen. Ik hoop hiermede dat mijn ver-
slag velen weer een plezier heelt ge-
daan. « , , ,,,.,, . .W. Wi lb r ink

Blu i s te rp le in 16, 7261 CM Ruurlo
( te l . 05735-2424)

Grote slaatjes-aktie
supportersclub
Sursum-Corda
Zaterdag 15 oktober a.s. houdt de sup-
portersclub van genoemde muziekve-
reniging voor de 2e keer een grote
slaatjesaktie. Op deze dag zullen weer
huis aan huis slaatjes worden aange-
boden die zijn klaargemaakt in sa-
menwerking met café-restaurant "De
Herberg" te Vorden.
Door de enorme vraag van vorig jaar
zijn er op het eind van de aktiedag
waarschijnlijk een aantal slaatjes door
de eindkontrole van De Herberg "ge-
glipt" die anders de goedkeuring van
de direktie misschien niet hadden ge-
kregen. Voor eventuele klachten en
het opgeven van grote bestellingen
kan men terecht bij Dhr. Lenselink,
Burg. Galleestraat 16, Vorden. Telef.
1348. (Bestellingen donderdag 13 ok-
tober tussen 18.00-19.30 uur).

EHBO
Ondanks een stroef verlopende in-
schrijving van nic^fe l iefhebbers
voor een EHBO duroma cursus in
Vorden heeft het bestuur besloten er
toch maar mee te beginnen. Zij b l i j f t
hopen dat zich alsnog een aan ta l gega-
digden zullen mel^i. De eerste
avond van de niei^^ cursus is op
maandag 10 oktober a.s. De herha-
lingsoelen avonden voor de gediplo-
meerden zijn op maandag 3 oktober
gestart. Beide in kantine Ten Have, 's
avonds om zeven uur.
Ook de herhalingen voor de reanima-
tie nemen in oktober een aanvang.
Nadat de eigen leden groepen hier-
mee klaar zijn, evenals enige andere
groepen, wil de afdeling Vorden trach-
ten ook nieuwe belangstellenden met
het reanimat ie werk kennis te laten
maken.

Vlammenzee
tijdens oefening

Drie auto's die met een "daverende"
knal tegen elkaar reden, vlammen
alom, gekerm van slachtoffers en een
Hink aantal toeschouwers die geen
hand uitstaken om te helpen! Dat was
maandagavond tijdens het in scène
ge/ette verkeersongeval op de hoek
van de Burgemeester Galleestraat en
de Molcnweg ook niet nodig. Het be-
trof hier een oefening waaraan mee-
werkten de plaatselijke EHBO, poli-
tie, brandweer en doktoren.

Hl VAN HET
VVA^4 . .— —. .

Brood
getoond
als
cultureel
erfgoed

Op zaterdag l oktober jl. heeft de minister van Landbouw en Vissery, ir.
G.J.M. Braks, de Week van het Brood 1983 officieel geopend met de opening
van de unieke tentoonstelling "Brood", die tot half november in het Museum
Boymans-van Beuningen in Rotterdam wordt gehouden.

De Week van het Brood 1983, waarin
duizenden bakkers in diverse landen
van Europa bijzondere aandacht voor
het brood vragen, is een symbool van
het aloude oogstfeest. En er wordt
daarbij meer nadruk gelegd op brood
als cultureel erfgoed dan als commer-
cieel produkt. Zeker in Nederland,
waar de tentoonstelling "Brood", de
geschiedenis van het brood en brood-
gebruik in nederland", driejaren voor-
bereiding heeft gekost en die - naar
wordt verwacht - zeer grote belang-
stelling zal trekken.
Tijdens de Week van het Brood heb-
ben tal van feestelijke akt iv i te i ten
plaats, veelal georganiseerd door
plaatsel i jke en regionale bakkers en
bakkersorganisaties. Het brood mag
zich in een groeiende belangstelling
verheugen. De Stichting Voorlichting
Brood constateert dit o.a. uit onder-
zoekcijfers, waaruit bl i jkt dat de daling
van het broodverbruik, die zo1 n 25 jaar
geleden begon, inmiddels tot staan is
gebracht. Bovendien blijkt de consu-
ment steeds meer aandacht te krijgen
voor de variatie in broodsoorten en
voor het belang van brood in on/e
voeding.

Begin van beschaving...
Het tijdstip, waarop de mens is begon-
nen met het verbouwen van graan,
werd vroeger wel beschouwd als het
beginpunt van de beschaving, zo leert
de tentoonstelling "Brood" in Boy-
mans, waar het publiek vanaf zondag
2 oktober terecht kan.
De geschiedenis van de bakkerij heeft
een bijzonder accent gekregen. Er zijn
kostbae en fraai uitgevoerde voorwer-
pen als gildebekers en penningen bij-
eengebracht. Op tal van schilderijen
en andere afbeeldingen hebben kun-
stenaars bakkerijen en bakkerswin-
kels uit het verleden vereeuwigd.

Voorts worden vele gebruiksvoorwer-
pen, gereedschappen en documenten
getoond.
Meer dan honderd verschillende
broodsoorten geven een beeld van de
boeiende vormgeving en vormont-
wikke l ing van dit zo essentiële voe-
dingsmiddelen. Verder komen aan de
orde: broodbereiding en -verkoop,
graanbouw, graanhandel, meelpro-
duktie, tafelmanieren en eetgewoon-
ten, brood in de religie, brooduitdelin-
gen, brood in stillevens, in literatuur
en in spraakgebruik.
"Brood" is bij uitstek geschikt voor
een gezinsuitstapje. De tentoonstel-
ling is tot en met zondag 13 november
geopend.

Afwisseling in brood
Tijdens de Week van het Brood zullen
bakkers o.m. de aandacht vestigen op
de vele "broodmomenten" die een
dag telt . Want buiten de maalt i jden
kan een broodsnack een lekker, voed-
zaam en goedkoop ex t r aa t j e zijn.
Op tal van plaatsen zal het t rad i t ione le
oogstbrood te koop zijn, dat herinnert
aan een feestelijke tradi t ie: als de bak-
ker het eerste brood van de nieuwe
oogst bakte maakte hij er iets bij/on-
de rs van.
De Week van het Brood is ook aanlei-
ding om een nieuwe broodsoort te
lanceren. Zo brengen de Zuidholland-
se bakkers dit jaar het nieuwe brood
"Ketelbinkie", een krentenbroodsoort
die doet denken aan de vroegere
"broeder", die zeemansvrouwen bak-
ten om man of zoon mee te geven.

Als onderdeel van de Week van het
Brood heeft voorts een symposium
plaats, waar bakkers en horeca-onder-
nemers bespeken op welke wijze de
variatie aan brood in horecabedrijven
kan worden vergroot.

Nadat het "ongeval" zich had voorge-
daan, was het toch verbazingwekkend
om te zien hoe snel de leden van de
EHBO ter plekke waren om de slacht-
offers af te voeren. Voor dat het zover
was, was de Vordense vrijwillige
brandweer al in akt ie gekomen om
met haar allernieuwste apparatuur de
deuren van de auto's open te maken.
Dit gelukte bijzonder snel waarna de
slachtoffers op een brancard konden
worden afgevoerd nadat dokter Ster-
ringa allereest de diagnose had ge-
steld.
De "baldadige" jeugd deed ook nog
een dui t in het zakje vooreen eind ver-

derop een tweetal auto's in de Uk te
steken. Ook hier was de brandweer
snel ter plekke om de brand te blus-
sen. In een schuurtje aan de Molen-
weg was een hobbyist druk doende
met een gastles te experimenteren.
H i j z;il het voortaan ongetwijfeld aan
anderen overlaten. Met enkele naar
het later bleek nogal meegevalen ver-
wondingen, werd de man afgevoerd.

Teun Boesveld waarnemend brand-
weerkommandant te Vordcn: "De oe-
fening is goed geslaagd, de hulpverle-
ning tijdens deze oefening kwam snel
op gang".
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IAI H
Ge/d/g vcrn 6/fO f/m 8/10

Vatverse zuurkool
500 gram 0.65 nu
Onze vaste lage prijs

Witlof
500 gram, klasse l

Curver gerechten-
stolp
in kadoverpakking 24.95

Ma. 10/10 '83:
Gekookte bietjes
1 kilo

Cox Orange
export kwaliteit 2 kilo

DL 11/10'83:
Panklare Hutspot
750 gram

KleiBintjes
5 kilo

Fa deo spray
grote bus 160 ml Wo. 12/10 '83:

Panklare
Rode Kool
500 gram

Roomwitte
champignons
bakje a 250 gram

Fa anti transpirant
spray

Sabrina dames-
verband
maxi pak 20 stuks nu

Coberco dagverse
slagroom
1/4 liter 4^79

Carnaby Zwitserse
roomtaart
voor 8 personen 6.35

Babypop
±57 cm 2+93

Br/o margarine
pak 250 gram

Coberco dagverse
vanille vla

Openhaardblok
(brandduur 2.5 uur) nu Hak nougat Witte reus

zak 200 gram 2£5 koffer 2 kilo 448

Poppell aanstekers rissue jo/7e fpcrp/er
2 stuks op kaart 4,9*nu 4 x 2QQ V0/ deze week 4791398

Kreyenbroek bote
carree's
pak 6 stuks 24*

Anco
paneermeel

Hero confifürejam
pot van 2£9 voor
aardbeien, kersen

ofabrikozen
J/f

schuurmiddel
van 1*46 voor

Pepsi Cola
1 Merfies
Nu bij 2 flessen
gratis plastic tas

Arks tarwebiscuits Nesquick
pak van M9 voor 400 gram 3.49

King Charles
whisky
fles 0.7 Itr. nu

Hoppe jonge
jenever
1 liter nu

Hoppe vieux
1 liter nu

Coebergh bessen- Jagermeister
jenever fieso.7itr.
1 liter nu

Chateau de
Ventenac miner-
vois
per fles

3 flessen

Koopmans
cakemeel
pak van 4*44 voor

Zwarte Kip
advocaat
0.5/fr. 6.25

Hak bruine bonen Ho/s donatin
2.5 kilo 6.75

Chinese spercie-
bonen
fors blik 567 gram

Driehoek vloeibare
zeep
fles 750 ml.
deze week slechts

hocella haze
nootpasta
pot 400 gram 4*8*

Supra koffie
vacuüm ofsnelfilter
pak 250 gram

Nieuw!
Nibbit Djokja's
van 4*69 voor

VS-MARKT UW VOORDEELMARKT VOOR KWALITEIT EN PRMS!
Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-Groenlo-Goor-Vorden



Geldig van 6/10 t/m 8/10 '83

Magere runder
lappen
hele kilo

Riblappen
hele kilo

Borstlappen
hele kilo

Puntjes of
bolletjes
zak 6 stuks Rundergehakt Soepvlees

hele kilo 500 gram

Vruchtenbrood
600 gram
deze week

Tartaar
5 halen... 4 betalenKrenten

bollen
zak 4 stuks Slagers rookworst Balkenbrij

Mono gezinspudding
met of zonder saus

Goudse kaas
jong heel kilo

Bak en bloedworst
± kilo per stuk

PortSaluud
150 gram

Geldig van 6/10 -12/10 '83

rijzer boterham
worst
150 gram

Slagers
achterham
100 gram

Berliner
150 gram

Roompate
150 gram

Sellerysalade
200 gram

Komkommer-
salade
200 gram

Vleessalade
200 gram

Op 1 oktober was het precies 20 jaar geleden, dat
de heer f. Veenendaal zijn eerste supermarkt aan de
Buitensingel in Zutphen opende. In die 20 jaar is die
eerste Supermarkt uitgegroeid tot een bedrijf met
9 supermarkten, waarvan de negende dit jaar in

Eerbeek is geopend. De tiende zal ook niet lang op
zich laten wachten. Een bruisend bedrijf.
Groot geworden door kwaliteit, een groot assortiment
en... betaalbare prijzen. Nu zijn de prijzen bij uw VS-markt
altijd laag, maar voor deze feestelijke gelegenheid
trakteert uw VS-markt dubbel. Kijk maar. Dat is feest.
Knip de bonnen uit en ga snel naar uw VS-markt,

't scheelt guldens.

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waarde-
bon bij de kassa, ontvangt u een

luxe doos
bonbons
van 400 gram voor slechts

Geldig van do. 6/10 • wo. 12/10 '83

WAARDEBON
Inleveren bij de A. G.F. afd.

Honingzoete Griekse
Rosaki druiven
1kllo

KUIP oetww&t(/tr&f-

Geldig van do. 6/10 • wo. 12/10 '83

Baby Roosjes
dlv. tinten,
bos a 10 stuks

Grote Gold Crest
Verlangt een matig lichte stand-
plaats. Kan zowel warm als koud
staan

WAARDEBON
Inleveren bij de Slagerij

Schouder-
karbonade

Geldig van do. 6/10 • wo. 12/10 '83

VS MARKT UW VOORDEELMARKT VOOR KWALITEIT EN PRKIS!
Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-Groenlo-Goor-Vorden
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U ziet het goed. Voor een habbekrats vliegen

straks de pedaalemmers bij ons de deur uit
Het gevolg van een staaltje brutaal inkopen. Ook zal die
partij schoonmaakmiddelen wel snel verdwenen zijn.
Bekende merken en Vrije Produkten staan deze week
in extra grote hoeveelheden in onze winkels.
Vlijmscherp in prijs. Of het nu een schuurmiddel of
allesreiniger is. U kunt de boel dus rustig een extra
goeie beurt geven. Voor een koopje. En dankzij wat
brutaliteit

LANGSPEEL-
PLATEN
diverse
titels

PLASTIC EMMER
inhoud 10 liter

PLASTIC AFWASBAK
rond

SCHUURSPONSJES
10 stuks

MULTY DWEIL
formaat 55x65 cm

_199
LJ99

799
.199
.199

PEDAALEMMER

VLOEIBAAR
SCHUURMIDDEL
flacon 300 ml. Vrij Produkt

JIF VLOEIBAAR'
SCHUURMIDDEL
flacon300ml.

ANDY
AUfSREINIGER
2 FLACONS a 445 ml.

BORDEAUX BLANC 9QQ$ A A D|\A PPCI CM
demi-sec, fles 0,7 liter __49^_%JYT ~ M MIV l/M l LU. 11

KEUfR GEISTER
fles 0,7 liter 4 VOOR

VELUCO APPELMOES
heel blik S».

BINTJES
UNOX KNAKWORST KG ;

blik 10 stuks, 200 gram 179_U7

299 SPERZIEBONEN
j nieuwe
oogst

KAPUCIJNERS
heel blik

&l
5 KILO199

CORNED BEEF
blik 340 gram 349 _,

ERU GOUDKUIPJE
kuipje 100 gram _129

f halve sperziebonen
-^ half blik

LUYCKSFRANSEMOSTERDQ(^2 VOOR
i i mpotje 190 gram .139".

ZILVERMERK KOFFIE
pak 250 gram, gemalen,
vacuüm verpakt, Vrij Produkt -

KRENTENBOLLEN
zak 4 STUKS

Verkrijgbaar m onze filialen met een groente-afdeling.
Prijzen ' H oktober 1983.

i i/E-\ pak 400 gram

BLAUWE PRUIMEN
KILO

PREI
.KILO-

RODE KOOL
KILO

99
79
49

ENGELSE DROP
zak 400 gram _

139"

Verkrijgbaar m onze filialen met een slagerij.
Prijzen geldig t/m 8 oktober 1983.

BRAADKUIKEN
VARKENSHIEL OF
BOVENPOOT

KILO

KILO_

625
595

.ROGGEBROOD
licht of donker, pakje 450 gram .

SNEEUWSTERGEBAK
diepvries, gevuld met advocaat
en slagroom, 400 gram_

DIEPVRIES SPINAZIE
pak 450 gram, Vrij Produkt

CELSTOF LUIERS
pak 30 stuks _

JAC.HERMANS

WAT UW PORTEMONNEE NODIG
HEEFT IS'N BRUTALE KRUIDENIER
NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31f ZUTPHEN 40
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Massale opkomst bij zilveren
bloedplasma-avond

De bloedplasma-avond die maandagavond in de school voor
Biologisch en agrarisch onderwijs te Vorden werd gehouden was
er één met een zilveren randje. Het was namelijk voor de 25e
keer dat een dergelijke avond in Vorden plaats vond.

De voorzitter van het comité de heer
A. W. Enzerinkging tijdens een feeste-
lijke toespraak in op dit jubileum. Ter-
wijl rondom hem heen met Hessen
bloed werd gesjouwd vertelde de heer
Fnzerink hoe in 1958 het hoofdbe-
stuur van hel Rode Kruis erin slaagde
om in Vorden een Bloedplasma van
de grond te krijgen.

De heer H. Folmer vormde een komi-
te bestaande uit de heren I I . Folmer,
voor/itter; W. ter Haar, sekretaris; J.
Wesselink, G.J. Brummelman, H.

Groot Bramel, Joh. Ket te lcr i j , Joh.
NordeJ.B. Vreeman, J.G. Wassinken
H. Wesselink. "Het mag niet onver-
meld blijven dat met name de heer
Folmer veel en zeer verdienstelijk
werk te Vorden heeft verricht", a ldus
de heer Fnzerink die verheugd was
dat deze avond de 6000e lies bloed is
afgenomen. De/e lies is afgenomen
van mevrouw Blom-Gjaltema. Zij
ontving uit handen van de heer Enze-
rink een cadeaubon en bloemen. I let-
zelfde overhandigde hij aan mevrouw
Harmsen-van de Ende en de heer

Dimmedaal. Zij hebben beiden zon-
der onderbreking 25 jaar lang bloed
gegeven. In totaal gaven deze avond
256 donors bloed. Zij zorgden voor
122 liter. 65 nieuwe donors konden
worden verwelkomd. De heren G.J.
Brummelman en J. Wesselink werden
gehuldigd aangezien zij 25 jaar werk-
zaam zijn geweest als comitelid c.q.
medewerker. Ook voor hen een ca-
deaubon en bloemen.

Hierna werd het woord gevoerd door
de heer Siebelink namens het Rode
Kruis afdeling Zutphen. Namens het
central laboratorium te Amsterdam
voei^Ble heer Emaus het woord. Hij
benadrukte dat er nog steeds een te-
kort is aan donors.

Pluimvee- en
konijnententoonstelüng
P.K.V.

De afgelopen dagen vond er in de zaal van "De Herberg" een
pluimvee- en konijnententoonstelling plaats welke werd geor-
ganiseerd door PKV uit Vorden.
Voorgaande jaren werd deze tentoonstelling steevast georgani-
seerd in samenwerking met de zustervereniging uit Zutphen.

Aangezien bij Pek/o een j u b i l e u m in
aantocht is worden de ten toons te l l in -
gen dit jaar afzonderli jk gehouden. In
zaal De l lerberg hebben de bezoekers
een grote verscheidenheid van dieren
kunnen bewonderen waarui l kon
worden opgemaakt dat deze Vorden-
se vereniging PKV u i t e r s t aktie! ' is.

Aan de m u u r was een bij/onder fraai
wanddoek opgehangen welke was
vervaardigd door mevrouw Lijftogl.

Na een kort openingswoord door
voorzitter H. Berenpas, werd de ten-
toonstel l ing officieel geopend door de
wethouder van sport- en cu l tuur de
heer J . l ' . Geerken.
Deze r e ik t e tevens de hoofdpri jzen
alsmede de erepr i jzen u i t .
Ajdi'Hnghoenders: fraaiste groot hoen:
A. Barink, dwerghoen: J. Rouwen-
horst, groot hoen jeugd: Henny Riet-
man, dwerghoen jeugd: Mar t in Rie t -
man.

Afdeling konijnen: fraaiste grote ras-
sen: H.W. Sloeljes, fraaiste midden-
rassen: W. van Beem, dwergrassen:
Fdwin Bruinsma, jeugd: H. Gosse-
l i n k .
Bij de hoenders traden als keurmees-
ter op de heren A. Avink en B.G.
Schurink. Bij de koni jnen waren dit de
heren van Duren, A. Kuiper en W.
Wink.
Uitslagen tentoonstelling P.K.V.
(irote hoenders: Rhode Islands Reds:
I IJ. R i e t m a n /G en G.J. Barink 2 x
ZG, l x F. Goud-zwart «e/.: H.J. Riet-
man /G. /wart bont: M. Klein Bramel
Z C i . New Hampshire: A. van Hussel
/G. Sumatra Zwart: A. van Hussel
ZG.
Dwerghoenders:
Minorca /wart: G.W. Tragter l x F, 2 x
ZG. Wyandotte wit: J. Rouwenhorst F
en 2 x ZG. Columbia zwart: J. Vis-
schers ZG en I I . Berenpas ZG. Goud-
blauw gezoomd: M. Klein Bramel l x F
en l x ZG. Sussex wit: H.J. Rietman F.
Jeugd:
Leghorn patrijs groot: I l enry Rie tman
1 x ZG en l x F. Sabelpoot-kriel Cit-
roen porsel: Martin Rietman ZG.
Konijnen jeugd:
Vlaamse reus: Andre Sne l l ink ZG. Ko-
nijiiengrijs vrouw oud: G. Berenpas
ZG. Idem vrouw jong: G. Berenpas l x
ZG en F. ijzergrauw vrouw jong: Andrc
S n e l l i n k ZG. man oud: H. Bakering
ZG. Rode nieuw Zeelander man jong:
II. Baker ing ZG en H.. Gosselink
ZG. Idem vrouw jong: I I .Gossc l ink l x
ZG en l x F. Hollander blauw man oud:
Theo Jansen ZG. Idem man jong:
Theo Jansen ZG.
Afdeling konijnen senioren:
Vlaamse reus wit man oud: J. H c n d r i k -
sen ZG. idem man jong: L.G. Weevers
2 x ZG en J. Hendr ik scn ZG. idem
vrouw jong: L.G. Wee vers 3 x ZCJ . Ko-
nijnen grijs \rouw oud: ( j . J . ten Bokkel
ZG. Idem man jong: H.J . Boesveld 2 \
ZG en A. Di jks t r a l \ F. idem vrouw
jong: G.J. ten Bokke l l x ZG. H.W.
Sloeljes l x F, J. R ie tman ZG, A.
Dijkstra 2 x ZG en H. Sne l l ink ZG. ij-
zergrauw man jong: G.J. ten Bokkel F.
ij/ergrauw vrouw jong: H.J. Rie tman
ZG. Lothanringer/wart man jong: B.J.
L.ooman l . idem vrouw jong: B.J . Loo-
man Z C J . idem blauw man jong: B . J .

Looman ZG. Franse hangoor bont: (j.
Arendsen ZG. witte Nieuw Zeelanders
man oud: I I . Verstege F. idem man
jong: H. Verstege 2 x ZG. idem vrouw
jong: H.J. Rietman 2 x ZG. Gr. Zilver
D zwart man jong: H. van I leerde 2 x
ZG. idem midden zwart vrouw jong: H.
van l ieerde l x F en l x ZG. Rode
Nieuwzeelanders man jong: G. Lense-
l ink 2 x ZG. idem vrouw jong: H.J.
Rietman 2 x ZG. Alaska zwart man
jong: H. ( i . J . Horstman ZG. Deilenaar
man oud: W. van Beem F. Idem man
jong: W. van Beem 2 x Z G . idem vrouw

jong: W. van Beem l x F en 2 x ZG.
Rex Cast or vrouw oud: M.G. Lijflogt
ZG. idem vrouw jong: M.G. Lijftogt2 x
ZG. Lotharinger kouij i ir i igrijs man
jong: M.J. Kroneman Z C J . Hollander
man jong: H.J. Rietman ZCJ. Hollan-
der vrouw jong: A. Dijkstra ZCJ . idem
vrouw jong: H.J. R ie tman ZG. Hollan-
der zwart man oud: J .C J. Derksen Z C J .
idem man jong: B.J. Looman ZCJ. idem
vrouw jong: J.G. Derksen 4 x Z C J .
Klein zilver M. Konijnengrijs man oud:
E. Bruinsma 2 x F. idem vrouw oud: W.
Rie t man ZG. idem man jong: W. Riet-

man ZG. idem vrouw jong: W. Riet-
man ZCJ en F. Bruinsma F. Klein zilver
I. zwart vrouw oud: W. Boersma Z C J
N.H.D. zwart vrouw jong: W. Boersma
ZCJ. idem wit man jong: W. Boersma
Z C i . N.H.D. Madagaskar man jong:
mevr. van l ieerde ZCJ en F. de Wit
Z C i . idem vrouw jong: mevr. van I leer-
de F. KI. Dwerg konijnengrijs man jong:
A. Dijkstra ZCJ . Zilvenos zwart vrouw
oud: D. Klein Geltink ZG. Donker-
blauw mater man oud: F. de Wit Z C i .
IM.G.M. Siamees vrouw jong: D. Klein
Gel t ink Z C i .

Gespreksavond Vredesplatform
Overal in de wereld wordt veel geschreven en gesproken over de
kernwapens en de gevolgen van het gebruik van deze wapens. In
Vorden onderneemt "Vredesplatform" eveneens pogingen om
de bevolking te informeren over deze wijze van bewapening.
Zo wordt donderdagavond 13 oktober
in het Dorpscentrum een gesprcksa-
vond georganiseerd over "De medi-
sche kanten van de bewapening. Ben
van Tilburg en Anne van Burk /.ijn de
personen die deze avond namens Vre-
desplatform organiseren.
Ben van Tilburg: "We hebben me-
vrouw A. Bos-de Vries, arts te Zwolle,
uitgenodigd een toelichting te geven
op de direkte gevolgen van gebruik
van kernwapens. Ook zal zij het heb-
ben over de gevolgen op langere ter-
mijn. Vredesplatform wil de mensen
aan het denken zetten", zo stelt van
Tilburg.

Kinderen
Wat zijn de konsekwenties wanneer
men kernwapens gebruikt? Het gaat
over vele generaties heen. Neem de
Tweede Wereldoorlog. Verschrikke-
lijk maar toch herstel na de oorlog, het

leven heeft zich herwonnen. Bij kern-
wapengebruik is de ellende t iental len
jaren later nog niet te overzien.
Van Tilburg wijst erop dat er zoveel
verborgen konsekwenties zijn. "Ook
het psychologische ellekt. In de prak-
tijk blijkt dat de kinderen er meer mee
bezig zijn dan dat de ouders veronder-
stellen. Ook heeft het gebruik van
kernwapens enorme ekonomische
konsekwenties voor de landen uit de
Derde Wereld.
Ik /eg met klem dat hetgeen wij als
Vredesplatform doen niets met bang-
makerij te maken heeft. Wij beogen
gewoon de mensen informatie te ge-
ven", aldus van Tilburg. De kerk is op
deze gcspreksavond vertegenwoor-
digd in de persoon van pastoor A. van
Zêelst.

De bedoeling van de organisatoren is
dat de gesprekken vragen zullen op-
wekken.

Forum
De/e vragen zullen voorgelegd wor-
den aan een forum waarin behalve de
Vordense huisartsen ook de plaatselij-
ke poli t ieke partijen zijn vertegen-
woordigd.

Dit zijn de heren C. Chr. Voerman
(CDA); E. Brandenburg (VVD) en J.
Bosch (P.v.d.A.). De heer van Tilburg:
"Politiek willen wij niet bedrijven. De
politieke partijen zijn uitgenodigd
omdat jammer genoeg de politiek in
de kwestie rondom de kernwapens
voorlopig nog steeds het laatste woord
heeft".

Met de bus naar Den Haag
Vredesplatform is momenteel tevens
druk doende met de voorbereiding
om deel te nemen aan de landelijke
demonstratie die zoals bekend op za-
terdag 29 oktober in Den Haag zal
plaats vinden.
/o zal Vredesplatform vrijdagmorgen
7 oktober met een kraam op de markt
staan waar men alle in l icht ingen kan
krijgen.

Fietse0ontrole
door

Veilig Verkeer Ned.
I Iet ligt o o k d i t jaar \ r i n d e bedoe-
ling dat nog voor de komende herfst-
vakantie alle bij de Vordense scholen
aanwezige fietsen gecontroleerd zul-
len worden.
Dit zal evenals voorheen gebeuren
door en speciale groep leden van Vei-
lig Verkeer Vorden in samenwerking
met agenten van de Rijkspolitie te
Vorden.
I Iet is wel gebleken dat deze controle
niet alleen nutt ig maar ook noodzake-
lijk is. Het aantal geconstateerde ge-
breken wijst uit dat de kindcrfiets vaak
een moeilijk leven heeft en mishan-
deld wordt. Als hel een dier was zou
de eigenaar dikwij ls last krijgen met
de dieren bescherming.
Loszittende handvaten, slechte rem-
men zijn levensgevaarli jk. Een goede
zichtbaarheid in het duister, zowel aan
de voor/.ijde als aan de achterkant is
onmisbaar. Vaak zijn het mankemen-
ten die eenvoudig en snel te herstellen
zijn.
Dit jaar zullen alle k inderen naast de
controlekaart aan de fiets waarop de
even tue le mankementen Ier verbete-
ring genoteerd zullen worden, de spe-
ciale folder "Uw kind.. . zijn fiets" mee
naar huis krijgen van VVN. Hopenlijk
wordt h ieraan de nodige aandacht be-
steed.

Dank aan de middenstand
van Zutphen, Vorden,
Warnsveld en omstreken
Ziekenomroep „de Opkikker" dankt
iedereen weer, die met g i f ten en ga-
ven achter de ver lot ing stonden op de
afgelopen Jaarbeurs van het Oosten.
Direct of indirect komt de gehele op-
brengst ten goede aan de z ieken en
bejaarden in de regio Zu tphen .
Repara t i e s en onderhoud van appara-
tuur is een onderdeel h iervan, evenals
de ontspanningsavonden, zoals o.a. in
september de bingoavond met gitaar-
k lanken van de g i ta r i s ten Jasper van
de Wer l l ' en Ra lph de Rozaria. of de
Chr. Muz iekver . en Drumband "De
Harmonie", die voor een daverende
avond zorgden in het z iekenhuis .

"De Opk ikke r " kan dank zij al de/e
mensen, die vee la l pro cleo of tegen
onkostenvergoeding optreden, de pa-
t i ë n t e n e lke maand een ontspannings-
avond aanbieden.

Jong Gelre
wedstrijdmiddag
Het winterseizoen van Jong Gelre
Vorden zal op zondag 9 oktober a.s.
weer van start gaan. Op deze middag,
die georganiseerd wordt door de agra-
rische commissie en Jong Gelre be-
sluur, zullen weer diverse wedstrijden
plaatsvinden zoals rundvee beoorde-
ling, trekkerbehendigheid, bloem-
schikken, bierkratstapelen. Hessen-
gooien. Hierbi j zijn verschi l lende prij-
zen en wisselbekers te winnen. Dit al-
les zal plaatsvinden bij de Fa m. fok-
kink, Wiersserbroekweg 16 (achter
kasteel de Wiersse). Aanvang om
13.30 uur.
De maandelijkse volleybalavonden
beginnen weer op 14 oktober in het
Dorpscentrum. Verder zullen een vijf-
tien tal leden van Jong Gelre zowel op
als achter het toneel meewerken aan
de revue "Allemachtig '83" van de
GMvL i.v.m het honderdjarig be-
staan. Hierdoor zullen de jaarlijkse to-
neel/feestavonden ism. de GMvL en
NBvPl. dit jaar komen te verval len .

l Ie t verdere programma voor het win-
ter seizoen zal beslaan uit diverse
sportavonden, de maandel i jkse bij-
eenkomst van de agrarische gespreks-
groep, een dropping, schaatsen, le-
denvergadering met f i lm, jaarafslui-
ting. Nieuwjaarsbal, cursussen en tal
van andere a k t i v i l e i l e n .

Wildenborch
In de buurtschap Wildenborch, wordt
a.s. zondagmiddag 9 oktober een ge-
zellige fietstocht gehouden voor het
hele gezin. De tocht is zo uitgezet, dat
iedereen, van klein tot groot mee kan
doen. De route bedraagt ca. 15 km.
Onderweg worden diverse s p e l l e t j e s
gedaan, welke ook weer meetel len
voorde e indui ts lag . Aan het e i n d p u n t
wordt gezellig pannekoek gegeten. De
start is vanaf de Wildenborchse Kapel.
I let inschrijfgeld bedraagt f. 2,50 p.p.,
kinderen t/m 5 jaar kunnen gratis
meedoen.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:
1. baby sokje; 2. fietsmand; 3. 3 paar
damesschoenen; 4. rode deken; 5. 6
fietspompen, div. merken; 6. licht-
blauwe sportbroek, inscr. A.K.; 7.
zwarte sportbroek; 8. donker-blauwe
sportbroek; 9. k inder spijkerjasje maal

116; 10. blauw spijkerjacck + blauwe
regenjas inhoud f. 40,-; 11 bruin/wil
speclgoedbeertje; 12. nylon jas met
capuchon (blauw-rood); 13. grijs-
zwartc poes; 14. dubbel gele Amazo-
nepapegaai (vliegt nog rond); 15. di-
verse sleutels.
Verloren:
l. rood kindersokje; 2. portemonnee f.
30,-; 3. zilveren schakelarmband; 4.
kinder boodschappentasje; 5. gebrei-
de bruin-beige babyslof; 6. dames
handtas; 7. rode boodschappentas; 8.
witte riem; 9. bruin/beige Rotweiler;
10. zwart lederen portemonnee; 1 1 .
voetbalshirt geel/zwart; 12. bruine he-
renportemonnee f. 35,-; 13. fiets; 14.
gouden horloge met armband, merk
Centra; 15. lederen handtas met rijbe-
wijs etc.; 16. hcidewachter reu; 17.
zwarte poes; 18. wit/zwarte poes; 19.
rood geruit te fietstas; 20. zilveren
armband (acht hoekige schakels); 21.
knipporlemonnee f. 15,-; 22. rode Ma-
rokkaanse portemonnee met giropas-
je; 23. Timex-herenhorloge; 24. zwar-
te kater; 25. diverse sleutels.

Uit het politie-rapport
Schoorsteenbrand
Afgelopen woensdagavond om half
elf moest polit ie en brandweer ui t ruk-
ken voor een brand aan de Schone-
veldsdijk. De brandweer bleek de
schoorsteenbrand snel ondercontrole
te hebben.

Diefstal
De gemeente Vorden deed aangifte
van de diefstal van obstakel-lampen.
Deze lampenwaren aangebracht aan
een wegafzetting op de Lindeseweg,
tijdens de volksfeesten, l let betreffen
hier oranje-knipperlichten. Getuigen
zijn welkom.

Inbraak sporthal
In de nacht van vrijdag op zaterdag is
via de lichtkoepel ingebroken in de
sporthal . Snoep en drank wordt ver-
mist. Ook werd een lboienpoljc met
inhoud weggenomen.

Aanrijding met
twee gewonden
Op de kruis ing Baakseweg, Rondweg,
I Iet I loge gaf een autobestuurster uit
Vorden, komende van de Baakseweg
geen voorrang aan een uit de richting
Hengelo over de Rondweg nadere
personenauto.
De auto uit l lengelo, ramde de van de
Baakseweg komende auto. Deze sloeg
over de kop. Beide auto's werden af-
gevoerd. Er waren twee gewonden.
Fen daarvan werd overgebracht naar
het Nieuwe Spittaal .



Dames Ratti in nieuw tenue Sporttassen voor Ratti B-jeugd

Afgelopen zondag ontvingen de dames van Ratti I en II van Aanneming en Transport Vorden
nieuwe shirts. Eigenaar van A.T.V., de heer Henny Hostal bood de shirts aan aan voorzitter Paarl-
berg. Op de foto de Ratti-dames in nieuwe out-fit, met voorzitter Paarlberg, de heer Henny Dostal
alsmede de leiders de heren H. Berendsen en R. Gosselink. De dames van Ratti zy n Henny en Ria
Dostal zeer erkentelijk voor deze geste en hopen voor veel sportieve reclame te kunnen zorg dra-
gen.

Bouwbedrijf Rondeel te Vorden heeft de B-jeugd van Ratti van nieuwe sporttassen voorzien. Za-
terdagmiddag werden ze door de heer B. Rondeel en zoon aan de spelers overhandigd.
Hierna traden de B junioren extra gemotiveerd aan tegen Sp. Lochem B. Er werd vanaf het begin
goed gespeeld, hetgeen resulteerde in een ruststand van 2-0 voor Ratti.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld, wat de B jeugd uiteindelijk een verdiende 6-0 overwinning
opleverde.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Uit het Ratti-kamp
D.Z.S.V. 5 - s.v. Ratti 2: 4-1
R a t t i moest naar D inxpe r lo toecnzou
daar veel tegenstand krijgen tegen
I)./.S.V. S. R a t t i kreeg te maken met
een lel op de man zit tend e l f t a l , en he-
laas een e igen scheidsrechter, welke
na het laatste doelpunt bijna een
vreugdedans over het veld maakte.
Wat Rat t i verzuimde deed D/SV wel,
en dat was doe lpun ten .maken. De
kansen van R a t t i waren veelvuldige!
dan die van D/SV. Ui tva l len van
D/SV werden Rat t i noodlottig. In de
22e m i n u u t werd het door slecht wég-
weken van de achterhoede van Ratti
1-0 voor D/SV. In de 40e m i n u u t kon
Dinxperlo de stand op 2-0 brengen
wegens vermeend buitenspel. Na de
rust kon inva l le r J. van Bommel wel
meer v u u r in het spel brengen, maar
ook hier weer, werden de kansen niet
benut. Rat t i had veel pech of de uitste-
kende keeper stond in de weg. Toch
bleef R a t t i hel aanvalsspel behouden.
En dat werd noodlot t ig in de 7()e mi-
n u u t kons l )/SV de stand op 3-0 bren-
gen door te ver opdringen van hel
middenveld . In de 80c m i n u u t deed
Gerard Oosterlaken wat terug en
scoorde op aangeven van Jan van
Bommel laag en hard in hel doel van
D/SV 3-1. In de 87e m i n u u t kon
DZSV de s tand op 4-1 brengen door
een g l ipper t j e van doelman Wassink.
Dit was ook de e inds tand.

Lochui/en - s.v. Ratti (dam.) 0-1
/omlag 2 oktober hebben de dames
van Rat t i 2 in Lochuizen'rnèt 1-0 ge-
wonnen van de Lochui/ense dames.
De Vordense dames hadden 4 pun ten
verzameld , te rwi j l de Lochuizense da-
mes 3 pun ten hadden.
Het werd een spannende w e d s t r i j d .
Voor rust v ie len helaas geen doelpun-
ten. Jolanda Temmink, Linda Be-
rendsen en derrie Sleenbreker kon-
den de verkregen kansen n ie t benut-
ten. Na de rust ontstond het eerste en
enige doe lpun t . Via een voorzet van
Jolanda Temink werd een verdedig-
sler van Lochuizen door L inda Be-
rendsen gedwongen de bal in eigen
doel te spelen, waardoor meteen de
e i n d s t a n d werd bepaald: 0-1.

s.v. Ratti l ( / a ) - P.T.T. 1 : 2 - 1
Afgelopen zaterdag moest s.v. R a i l i
hel opnemen legen het Apeldoornse
P.T.T.
De Ra t t i anen speelden een goede
weds t r i jd en wis ten reeds in de 15e
m i n u u t op voorsprong te komen.
Harm Welleweerd speelde de ha l , na-
dat hij door de verdediging van P.T.T.
was gebroken, naar de op de zest ien
meter vr i jgekomen Re in ie r Gossel ink
die eenvoudig i n t i k t e en de stand op l -
O bracht .
De thu i sp loeg zag verschi l lende kan-
sjes tenietgaan. Henk Bul ten lobde
net over, terwijl ook afstandschoten
geen doel t ro l len .
P.T.T. moest i e t s t e ruggaan doen. In
de 40e minuu t kregen de bezoekers
een vrije t rap b innen het strafschop-

gebied toegewezen door de slechl lei-
dende scheidsrechter Makkink we-
gens te veel passen van doelverdcdi-
ger Herbert Rulgers die een prima
wedsrijd keepte. Op deze vrije t rap
had hij echler weinig kans omdat deze
dooreen Ratli-verdediger van r icht ing
werd veranderd 1-1 .
Na de rust werd Wim Stokkink ver-
vangen door Piet van Royen. Rat t i was
sterker maar het spel werd forcer wat
resulteerde in 2 boekingen. Eén voor
Ratti-spelcr André Wagenvoort en
één voor een P.T.T.-speler, die beiden
wegens trappen op de enkels, ietwat
overdreven, werden genoteerd.

Toen de doelpunten niet wilden val-
len, verving t ra iner Karel Nieuwen-
huis middenvelder André Balvert
door aanvaller Jan van Bommel die in
de 75e m i n u u t de keeper op sublieme
wi jze klopte met een kopbal, die tot
een 2-1 voorsprong leidde.
Hiermee werd meteen de eindstand
bepaald, waardoor de Kranenburgers
nu als goede middenmoter met 4 pun-
ten uit 4 wedstrijden in de competit ie
van e 2e klasse GVB meedraaien.
Zaterdag 8 oktober is Ratti vrij. waar-
na op 15 oktober in Eerbeek moet
worden gevoetbald tegen de Ecrbeek-
se Boys.

Ratti l (dam.) - Doetinchem: 7-2
I Iet zou een moeilijke wedstrijd wor-
den. De tegenstander had alle thuis-
wedstr i jden nog gewonnen. Na 3 min.
wist An i t aB .de keeper te passeren. 1-
0.
Kort daarna maakte B. Bos 2-0 omdat
de keepster de bal niet klcmvast had.
Er werd hard gespeelt.
Menigmaal werden er Ratti-speelsters
onderuitgehaald. Na 15 min. maakte
Ani ta B. door een prachtig afstand-
schot 3-0. Daarna wist de aanvoerd-
ster van Doetinchem de achterhoede
te passeren en er 3-1 van te maken.
Een kwar t i e r lang lag het spel één
beetje s t i l . l )aarna scoorde B. Bos nog
éénmaal. En v lak voor rust Ani ta nog
tweemaal. De ruststand was 6-1.
In de 2de helft lag het spel voortdu-
rend s t i l door het ruwe spel van de
Doetinchemsc zijde. Pasna 20 min .
wist B. Bos, de goede voorzet van Ani-
ta B. te benu t ten 7-1.
Aan het eind van de wedstrijd maakte
de aanvoerdster van Doetinchem 7-2.
Dit was tevens de eindstand.

Vorden verdiend
met 1-2 ten onder
Pacelli doelman Hans Jansen breekt
pink

Met een woedend gebaar w i e r p Pacel-
l i -doe lman l l ans Jansen een k w a r t i e r
voor t i jd t i j d e n s de wedstr i jd Vorden -
Pacell i zijn pet in het gras. Geen won-
der want bij.een poging Vordcn-speler
Chr is l l i s s i n k de doorbraak te ve rh in -
deren brak hij zijn p i n k . De mannen
uit K la renbeek moesten hel vanaf dal
lijdslip doen met i n v a l l e r doelman

Rene Buiting.
Deze bleef samen met zijn ploeg in de
slotfase goed overeind en daardoor
mocht Pacelli met een verdiende 1-2
zege de kleedkamer opzoeken. De
thuisc lub deed dat met lien man, want
vijf m inu ten voor tijd haalde Harry
Klein Brinke de l inkerspi ts van Pacelli
onderuit , zodat Klein Brinke de kleed-
kamer al in een eerder stadium van
b innen mocht bekijken.
De wedstrijd op zich was van een zeer
matige kwalileit . Een slechte u i t t rap
van doelman Wim Harms stelde Ge-
rad Liefer ink in staat er 0-1 van te ma-
ken. Vijf m inu ten later was hel op-
nieuw raak, loen na een cornerbal B.
van Gorp d^tand op 0-2 bracht. In de
29e minuuWlduceerde Henk Stok-
kink de achterstand met een fraaie
kopbal lot 1-2.
In de tweede helft kwam de voor-
sprong van Pacelli nauwelijks meer in
gevaar. Int^^fcdeel. De tegenaanval-
len van de Kwenbekers hielden meer
gevaar in, dan de stuntelige pogingen
van de Vorden-voorhoede.

Uitslagen
v.v. Vorden
Zaterdag l oktober:
Vorden AH - WVC AH 2-7; Eerbeek
Al - Vorden Al 2-1; Vorden BI -
Brummen B I 4-0; Warnsveld BI -
Vorden B2 15-1; Diepenheim Cl -
Vorden Cl 3-2; Vorden C2 - Ruurlo
C2 4-0; Eibergen C4 - Vorden C3 4-2.
Zondag 2 oktober:
Vorden - Pacelli 1-2; Vorden 2 - MEC
2 3-3; Vorden 3 - Longa 4 2-2; Vorden
5 - Voorst 5 l -0; AZC 6 - Vorden 6 2-3;
EG W 2 - Vorden 7 8-1; De Hoven 6 -
Vorden 8 3-2.

Programma

Zaterdag 8 oktober:
Concordia W. AH - Vorden AI 1; Vor-
den A l - Ruurlo A l ; PAX B l - Vorden
BI ; Vorden B2 - Oeken B I ; Vorden
Cl vrij; Vorden C2 vrij; Vorden C3 -
Longa C6.
Zondag 9 oktober:
Loo - Vorden (Beker); Ruurlo 3 - Vor-
den 2; Vorden 3 - Zeddam 3; SHE 2 -
Vorden 4; Vorden 5 - Erica 6; SHE 3 -
Vorden 6; Vorden 7 - Erix 7; Vorden 8
- Lochem 10.

Bekerwinst voor
Velocitas
I Iet ecrsle team van de Vordense zaal-
voetbalvereniging "Velocitas" heeft
de bekerwedstrijd tegen Dynamo uit
Neede (da t in de Hoofdklasse uit-
komt) op sensationele wijze met 3-4
gewonnen.
Optisch gezien had het drie klassen
hoger spelend Dynamo een over-
wicht, maar de door coach Alfons Ha-
verkamp laktisch voort re Hel ij k inge-
stelde Vordense ploeg speelde u i t s lu i -
tend op de counter. In de Iweede mi-
n u u t werd hel 0-1 loen Jan Leegsira
een combinatie met Corry ten Barge
afrondde. Jan Addink die de gebles-
seerde Tonnie Meyer in het Vorden-

doel goed verving moest enkele minu-
ten later capituleren 1-1. Richard Bar-
geman scoorde vervolgens 1-2 doch
opnieuw kwam Dynamo langszij.
Mark Rouwen zorgde voor en 2-3 rust-
stand. In de tweede helft gelukte het
de Needse ploeg om voor de derde
keer op gelijke hoogte te komen. Bij
Velocitas mocht de geblesseerde Cor-
ry ten Bargc niet meer vervangen wor-
den. Ondanks deze numerieke min-
derheid werd toch nog gewonnen
dankzij een fantatisch afstandschol
van Mark Rouwen. Einduilslag 3-4.
Velocitas II speelde met 1-1 gelijk te-
gen SSS E 3. Het Vordense doelpunt
werd gescoord door Michiel Werk-
man. ^^
Velocitas III verloor met 4-2^fi SMS
10. Bij de rust was de stand nog dub-
belblank. In de tweede helft scoorde
SMS in dit harde duel vier maal. Velo-
citas scoorde tegen via Ton Jurriens
en Frans Burger. ^ft
Maandag 10 oktober spcell^^locitas
l om 20.45 uur Ihuis tegen Sp. Peters
11. Het derde team speelt om 20.00
uur thuis tegen AZC I.

Winst voor Dash
dames in Nijkerk
De dames van Dash, uitkomend in de
derde divisie, zijn de competitie zater-
dagmiddag uitstekend gestart. In de
uitwedstrijd tegen NVC uit Ni jkerk
werd een overtuigende 0-3 zege be-
haald. De Vordense ploeg met enkele
jeugdspelers in haar gelederen speel-
de kollektief zeer sterk, terwijl het tak-
tische concept goed werd uitgevoerd.
Dash was over alle l inies sterker. In
aanmerking genomen dal Nijkerk no-
gal eens persoonlijke fouten maakte is
de zege van Dash snel verklaard. De
eerste set eindigde in 10-15; de twee-
de in 8-15, terwijl de Vordense dames
de laatste set met 12-15 naar zich toe-
trokken. Zaterdagmiddag 8 oktober
ontvangt Dash bezoek van SEC II uit
Emmen.

Ook winst voor
heren Dash
De heren van Dash hebben zaterdag-
middag in de thuiswedsrijd legen
Voorwaarts uit Twello met recht een
"makkie" gehad. De spelers van Voor-
waarts waren verdedigend en aanval-
lend dermate zwak dat Dash de eerste
set met 15-2 kon afs lu i ten . De tweede
sel eindigde in 15-4, lerwijl de derde
set met 15-8 in het voordeel van de
Vordenaren eindigde. Zaterdag a.s.
speelt Dash uit tegen Boemerang uit
Olst.

B.V. Flash Vorden
Badmintonuitslagen:
Op dinsdag 27 september jl. heeft het
2de team van "Flash-Vorden" zijn
iweede competitiewedstrijd gespeeld
tegen EURO 4 uit Dinxperlo.
I Iel werd deze keer een fikse overwin-
ning ( 7 - 1 ) voor Flash-Vorden. Mede
doordal Kaler en Coppiëns niet alleen
de herenenkel maar ook de herendub-
bel op hun naam brachten, terwijl ook
de dames Baars, Westerveld en Lie-
verd ink zich niel onbeluigd l ie ten

door al hun wedstrijden overtuigend
te winnen, slechts de damesdubbel
kon pas in een spannende 3-setter met
winst worden beëindigd.
De tegenpartij kon alleen een ge-
mengddubbel op hun naam brengen.
Einduitslagen:
HE - Kater 15-9/15-10; Coppiëns 15-
13/15-4.
DE - A. Baars 11-4/11-1; J. Wester-
veld 11-2/11-3.
GD - Lieverdink/Kater 12-15/8-15;
Westerveld/Coppiëns 15-9/15-1.
HD - Kaler/Coppiëns 15-13/15-4.
DD - Baars/Lieverdink 15-2/11-15/
15-11.
Eerst komende thuiswedstrijden:
za. 8 okt. l team jeugd, aanvang 10.00
uur; di. 11 okt. 2 teams, senioren, aan-
vang 19.30 uur; di. 18 okt. l team se-
nioren, aanvang 19.30 uur.

Treffers '80
Het eerste team van de tafeltennisver-
eniging "Treffers '80" speelde met 5-
5 gelijk tegen Dynamo. Knippen en
Hovenkamp wonnen elk twee maal
en F. Evers éénmaal. Treffers II won
met 8-2 van Atak. F. Schoenaker 3x;
R. Ilbrink3x en invaller R. Bohmer lx
zorgden voor de winstparlijen.
Treffers III speelde uil met 5-5 gelijk
tegen Hetac. Bohmer kwam driemaal
tol winst en G. Visschers 2x. Het vier-
de team verloor kansloos met 10-0 van
Dropshot.
Bij de junioren behaalde het eerste
team een 5-5 gelijkspel tegen Vios. R.
Bruinsma won 3x en R. Wiekart en E.
Nijenhuis elk éénmaal. Het tweede
jeugdteam bleef ongeslagen en won
met 8-2 van Grol. F. Hovenkamp won
3x en R. Schouten en M. Kemper
wonnen elk tweemaal.

Programma voor a.s. week: zaterdag 8
oktober: Gentac 4-Treffers I; Treffers
II - L. Zeilers 9; maandag 10 oktober:
Treffers 4 - Atak 6; Treffers 3 - Vios 4;
dinsdag 11 oktober: ETTV5 -Treffers
2; vrijdag 14 oktober: L. Zeilers-Terf-
fers 1.
De thuiswedstrijden van de jeugd be-
ginnen 's zaterdagmiddag om 13.30
uur. De thuiswedstrijden van de se-
nioren 's maandagsavond 20.00 uur.

Fietscrossclub
De Graafschaprijders
Zaterdag 8 oktober organiseert de
fietscrossclub van "De Graafschaprij-
ders" een clubwedslrijd mei deelna-
me voor leden en enkele crosserljes
van buurtverenigingen. De baan is
sinds enkele maanden in gebruik, ter-
wijl de akkomodatie nog gerealiseerd
moet worden. Het bestuur van "De
Graafschaprijdcrs" verwacht dat deze
akkomodatie de komende maanden
haar beslag zal krijgen. Jongens en
meisjes die iels meer van fietscrossen
willen weten kunnen zaterdagmiddag
vanaf 13.00 uur aan de Joostinkweg
een kijkje komen nemen. Jongens en
meisjes die zich nu al geroepen voelen
lid te worden kunnen zich opgeven bij
J. Oosterink, hel Gulik 15, (tel. 2945);
T. Linnenbank, het Kerspel 21, ( te l .
2467) of bij B. Braakhekke, Hengelo-
seweg 10, ( te l . 1416). Het lidmaat-
schap bedraagt iwinlig gulden per
jaar.

Dammen DCV
In de 2e wedstrijd in 4 dagen heeft het
derde achttal een verrassende over-
winning behaald op DG Almen. De
overwinning werd vormgegeven door
Bennie Hiddink (die nog won na 2
schijven achter te hebben gestaan).
Jan Lamers en Henk Esselink. Alleen
Erik Brummelman verloor.

B.J. Schoneveld - B. Rosscl 1-1 ; H.
Bruins - B. H i d d i n k 0-2; H. Berken-
bosch - J. Hoenink 1-1; A.M.J. Loman
- J. Lamers 0-2; A.M.J. Kruiss ink - B.
Wentink 1-1;G.J. Kru iss ink-H. Esse-
l i n k 0-2; H. de Groot - (j. Brummel-
man 1-1; T. Boersma - E. Brummel-
man 2-0.

De eerste wedstrijd van het vierde
(jeugd) team tegen Dios 6 uit Beltrum
is in een goed 5-5 gelijkspel geëindigd.
Michiel Boerkamp verloor al vrij snel
door een openings/.etje. Na een remi-
se van Martin Boersbroek trok Jurgen
Slutter door een geniepig eindspelzel-
jc de stand weer recht. Wim Hulshol '
stond gewonnen maar verprutste het
enigszins: echter door een verrassen-
de eindspelmanoeuvre was de winst
toch voor hem. Wim Berenpas verloor
als laatste.

W. Berenpas - T. Baks 0-2; J. Slutter -
J. Beunk 2-0; M. Boersbroek - J.
Payers 1-1; W. Hulshof- Th. Groot
Zevert 2-0; M. Boerkamp - K. I laar-
l ink 0-2.
Na de slechte wedstrijd van de vorige
week is het mes in de opstelling gezet
van DCV 2. De omwisseling heelt
sukses afgeworpen want DCH Hen-
gelo, die een week geleden nog met
18-2 van ADC 2 Aalten won verloor
kansloos met 12-8. Door achtereen-
volgende ovewinningen van Nijen-
huis. Buist, Lankhaar, Wansink en
Masselink en een ver l iespar t i j van
Hulshof werd de stand 10-2. Wentink
speelde remise na een schijf te heb-
ben achtergestaan. Door een slimme
dubbele dreiging kon de tegenstander
de schijf echter weer inleveren. Ter
Beest en Klein Kranenbarg verloren
onnodig van hun ( s t e rke ) llengelose
opponenten. Bernard Breuker ver-
diende het winnende punt door bij 10-
4 zijn goede stand remise te geven.

J. Lankhaar - R. Regelink 2-0; B. Nij-
enhuis - T. v. Manen 2-0; B. Breuker -
J. Vos 1-1; J. Masselink - H . Vos 2-0;
G. ter Beest- F. Holman 0-2; H. KI.
Kranenbarg -J. Visschers 0-2; B. Wen-
t ink - J . Heyinksr . 1-1; G. Hulshof-M.
Hallman 0-2; 11. Wansink - A. Hoe-
bink 2-0; S. Buist - R. l l e s s e l i n k 2-0.

Onderlinge kompetitie:
J. Krajenbrink - H. Esselink 2-0; II.
Ruesink - J. Hoenink 2-0; G. Wassink -
1 1 . I loekman 2-0; G. Brummelman -
T. Slutter 0-2; B. v. Zuylekom - M.
Boersbroek 0-2; A. Bouwman - M.
Boerkamp 0-2; E. te Velthuis - J. Kuin
2-0; I I . Boerkamp - M. Bouwman 2-0;
G. Brinkman - W. Addink 2-0; W.
Wesselink - J. Lamers 2-0; H. Graas-
kamp - B. Rossel 2-0; S. Wiersma - W.
Wassink 1 -1 ; W. Berenpas - W. Hoe-
nink 2-0; G. Br inkman - J. Branden-
barg 1-1; E. van Est - R. Slutter 0-2; I.
Baakman - W. Hoenink 0-2; J. Slutter -
H. Berenpas 2-0.



Faillisementsverkoop
complete keukens

In verband met het faillisement van één onzer toeleveranciers van
inbouwappa raten
JUNKERENRUH
bieden wij uit voorraad enkele complete aanbouw keukens aan, te-
gen nóg scherpere prijzen dan normaal.

Basisopstelling 270 cm breed; compleet met koelkast, oven, gas-
kookplaat, geïntegreerde afzuigkap, roesvrijstalen spoelbak,
kunststof werkblad; en verder royale bergruimte d.m.v. onder en
boven kasten

(Eventueel ook als basis te gebruiken voor uitbouw tot grotere op-
stelling).

Wie het eerst komt, het eerst betaald; slechts beperkte voorraad.
Levering direkt af fabriek a contant tegen meer prijs levering fran-
co.

Geopend dagelijks van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00
uur. Vrijdags ook van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdags van 9.00 tot
13.00 uur.

HOLTSLAG Bouwmaterialen B.V.
RUURLO. SPOORSTRAAT 28, TELEFOON 05735-2000.

KWALITEITSONDERGOED
voor het hele gezin haalt u bij:

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752 1971

Houdt u 12 november vrij voor
de jaarlijkse uitvoering van
VORDENS TONEEL.

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Wij vragen te koop: kaprijke
populieren, wilgen en eike-
bomen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Vergeet U 't niet?
Zondag 16 oktober van 15.30
tot 19.00 uur de „River Town
Jazz Band" in Bodega 't „Pan-
toffeltje", Vorden.
Reservering Tel. 1770.

Goedkope nieuwe en gebruik-
te
Gas-, olie-, kolen-haarden
en kachels; Gevelkachels;
Fornuizen.
Gevraagd:
gas en kolen kachels; gevel-
kachels; kachelpijpen en
mica.
Service en garantie.
Uw adres: JANSEN
Bleekstraat 1, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1360

30 jaar Vordens Toneel:
12 november spelen wij „Alleen
op de wereld en Co".

Te koop: Caravan (toer) Cosy-
Car kopkeuken.
Tel. 05752-1884.

Te koop: div. soorten honing
o.a. Heide.
Waarle, Hamsveldseweg 2,
Vorden. Tel. 6865.

Vergeet U 't niet?
Zondag 16 oktober van 15.30
tot 19.00 uur de „River Town
Jazz Band" in Bodega 't „Pan-
toffeltje", Vorden.
Reservering Tel. 1770.

Spoorbiels in diverse prijs-
klassen, eventueel op maat ge-
zaagd en thuisbezorgd.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1217 of 1811.

met
Televisie

reparaties
-i- direct

l i j i ; naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Doe het zelver opgelet!
Voor alle soorten

•Hout
* Plaatmateriaal
* Deuren, Kozijnen en Ramen
* Schroten
* Isolatiemateriaal
* Rolluiken enz.

Alles op maat gemaakt naar:

U bent welkom aan de Burg. Galleestr. 23 te Vorden.
Tel. 3587. Voor grotere partijnen speciale prijzen.

Keukens van Holtslag Ruurlo
u hoort er steeds meer van!

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 7
oktober 1983 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage de beschikking op de verzoeken van:

1. Coenraadts supermarkten B.V., postbus 115, Brum-
men om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een supermarkt met ambachtelijke
slagerij aan de Smidsstraat 2 te Vorden, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie K, nr. 3464;

2. de heer HJ. Wiggers, Brandenborchweg 8 te Vorden
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een varkensfokbedrijf voor de produktie
van mestbiggen aldaar, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sektie F, nr. 2545.

Strekking van de beschikkingen: voor zoverthans reke-
ning valt te houden met detoekomstige ontwikkelingen
in de gebieden waar de inrichtingen zijn gelegen met
betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten de in-
richting, is de beschikking opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden inge-
steld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig
bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re-
delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in
te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na dag-
tekening van deze kennisgeving bij de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht,
voordat op dat verzoek is beslist.

Vorden, 6 oktober 1983
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J.DRIJFHOUT. MR. M. VUNDERINK.

® KENWOOD
Hl PI STEREO

't Laatste woord inperfektie.

Ruime keus in

geluidsapparatuur.
2 jaar volledige garantie.

Meer dan 50 jaar vooraan in
SERVICE

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

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

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Marten
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Voor
schoorsteenvegen
en kleine
onderhoudsklussen
in en rond
de woning

KLUSSENBEDRIJF

ROSSEL
Barchem.
Tel. 05734-642.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 7-
10-'83 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage een verzoek met bijlagen van de heer H. Dieseraad,
van Limburg Stirumstraat 2, 7251 XG Vorden, om ver-
gunning tot het oprichten of in werking hebben van een
herstelinrichting voor motorvoertuigen, datum verzoek
16 augustus 1983. Adres van de inrichting de Houtwal 4,
kadastraal gemeente Vorden, sectie D, nummer 1874.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

Strekking van het ontwerp van de beschikking: voor zo-
ver thans rekening valt te houden met de toekomstige
ontwikkelingen in het gebied waar de inrichting is gele-
gen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten
de inrichting, is het ontwerp van de beschikking opge-
steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar,
schade of hinder buiten de inrichting.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door
een ieder gedurende een maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.

Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 31 oktober 1983. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 7 oktober 1983
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J.DRIJFHOUT. MR. M. VUNDERINK.

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 05752-2323, toestelnummer 19.

"Sparen zonder
vastzetten en toch
met hoge rente?"

Dat kan met de

PAfENTÏlEKENING
S'/^'AóenÓ/Worente!
• hoge rente en toch vrij opnemen
• rente opgebouwd uit basis- plus

premierente
• bijschrijving op l december en l juni
• vraag voor meer informatie de folder

bij uw kantoor in de buurt

* rente inclusief premie.

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank
Barchem: Lochemseweg 12; Borculo: Spoorstraat 4;
Laren: Dorpsstraat 5; Vorden: Decanijeweq 3.
Lochem: Dr. Rivestraat/Oosterwal; Frans Halslaan 1a;
Ruurlo: Borculoseweg 4.

spaarbank

Onze

ISnieuwe kindermode
kleurrijk - fantasievol - origineel
en toch voordelig.

Komt kijken en passen in je eigen afdeling.

Grote kollektie jacks - mantels -
broeken - body-warmers en truien,

RUURLO

Vrijdags doorlopend open tot 9 uur



250 deelnemers aan
herfsttoertocht
Aan de /gn. Herfsttoertocht die de
Vordense rijwiel- en toerclub "De
Achtkastelenrijders" /ondag organi-
seerde werd in totaal door 250 perso-
nen deelgenomen. De deelname aan
de afstand 120 k i lomete r was beneden
verwachting, doordat het weer zon-
dagmorgen wat tegenviel. Dertig per-
sonen gingen van start. Aan de 80 kilo-
meter werd door 50 personen deelge-
nomen terwijl de 40 kilometer 170
deelnemers trok. Start en l ï n i s h waren
bij café 't Zwaantje. De routes voer-
den de deelnemers o.m. richting
Montferland en Zevenaar. Dit wat be-
tref t de grotere afstanden. De 40 kilo-
meter deelnemers reden' omgeving
Ze l hem.

B.V. Kranenburg
Het eerste team van Kranenburg
opende het seizoen met een thuis-
wedstrijd tegen Gouden Druif II. Met
38-31 werd het een goede overwin-
ning. Ook het tweede team kwam met
een overwinning terug. Weliswaar
krap aan. l l i e r was de eindstand tegen
de Keu 4: 33-34.
Kranenbrug 3 leed thu is tegen VOP 2
een 26-34 nederlaag. Ook het vierde
team l ie t de punten liggen. Tegen De
Keu 5 werd het hier 28-34.

River Town Jazz Band
Het is dan toch eindeli jk gelukt de be-
kende River Town Jazz Band naar
Vorden te halen.
Voor twee konserten in 't Pantoffeltje
en wel op zondag 16 oktober en zon-
dag 20 november heeft Nico van Goe-
them /.o weten te kontrakteren. De Ri-
ver Town Jazz Band geniet een grote
bekendheid en heeft een fanclub van
ongeveer 400 mensen, die jaar l i jks
een overzicht krijgen toegestuurd van
alle concerten, die worden gegeven.
De bezetting van de band bestaat uit :

trompet: Gerrit Westerhuis; clarinet-
tist/Tenorist: Thijs de Jong; trombo-
ne: Wim Rauw; piana/Voc.: NicoSin-
ger; banjo/gitaar: Dick Roemer; bas:
Joan Knikkert ; drums: Bep Doorn-
berg.

Voor vele liefhebbers zitten er onget-
wijfeld oude bekenden onder w.o.
weer duideli jk aanwezig Bep Doorn-
berg, die zijn techniek en show weer
heeft toegevoegd aan zijn vertrouwde
Rivertown.
Een avond, die u beslist niet mag mis-
sen en die volgens organisator en ini-
t iat iefnemer Nico van Goethem zeker
volgend jaar een vervolg zal krijgen
met ook andere orkesten. Voorver-
koop van de kaarten vanaf heden.

Foto van Vorden-van-toen

Elke 2e vrijdagavond in de maand vol-
leybal in het Dorpscentrum Jong Gel-
re.

6 okt. Bejaardenkring
Dorpscentrum

9 okt. Jong Gelre wedstrijdmid-
dag agrarische commissie

11 okt. NCVB Dr. C. Haaksma-van
Utenhoven te Apeldoorn

15 okt. NCVBTearFund
20 okt. Bejaardenkring

Dorpscentrum
22 okt. Jong Gelre reveu GMvL.
26 okt. KPO
28 okt. Jong Gelre ledenvergadering

3 nov. Bejaardenkring
Dorpscentrum

4 nov. Jong Gelre dropping
12 nov. Feestavond HSV de Snoek-

baars, 35 jaar bestaan
12 nov. Uilvoering Vordens Toneel
17 nov. Bejaardenkring

Dorpscentrum
18 nov. Jong Gelre schaatsen
22 nov. KPO
25 nov. Jong Geire najaarsver-

gadering

Slagerij Krijt
i's HET adres voor alle
huisslachtingen.
Ook vullen wij uw diepvries graag
met eerste klas vlees!
Voor- en achterbouten,
hele en halve varkens.

Vlees bestellen?!
Nummer 1470 bellen!

Slagerij Krijt
DORPSSTRAAT 32, VORDEN.

De/e afbeelding toont de standersmolen aan de Molenweg omstreeks 1910. De mo-
len was toen nog vol in bedrijf als korenmolen.
De hu i/en op de achtergrond staan aan de Dorpsstraat. In de dertiger jaren is de
toen geheel venallen "Stenderkaste" door molenmaker Ten Have gesloopt.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer 11.1 laverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265).

ons adres
in verband

met drukwerk
Dat heeft met drukverband
niets te maken ... Maar 't
staat in verband met
voordelig vakwerk op A
betaalbaar niveau. Dus in eBr
geval even een prijsopgave
vragen.

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12, Vorden. Tel. 05752-1404

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Zo, de bloemen en kniens hè V allemaole weer kunnen bekieken. Wi j
heb können zeen hoovölle wark ze cfr weer vcur oaver heb ehad. Dagen
mot ze d'r druk met wean ewcs umme alles 7.0 mooi vcur mekare te krie-
gen. En da's nog un secuur wark ok want in /ukke /alen kö j natuurluk
neet /o maor vedan timmeren en graven. De muurn mot heel blieven en
de vloer'n daor heb ze ok liever gin gaete in. En de mengmes van de
kniens, daor is 't ok met oppassen geblaozen. A j dat allemaole zo bekiekt
hè j un betjen idee d'r van wat t'r zoal b i j te passé kump. En veur ons luu
is 't dan mooi dat dat allemaole tegeliekke op touw wod ezet. Zo van 'n
enen zaal nao 'n anderen, da's één doen, dan hoef i j gin twee keer 't beste
pak an te t rekken . Da's un mooie service van de verenuggingen an Jan
Publiek en Jan Publiek waardeert dat!!! Daor heb t'r un hoop plezier an
beleafd.

'n Enkeling uuitgezonderd zoal Jan uut 't Karkebos. Oh jaowel. Jan hefok
met genoegen de fuchsia's, deieslanders en de witte weners bekekken.
Maor daor kwam veur um nog iets achtcran. Vri'jdagoavund, too Jan met
zien twee buuls van jonges bi'j de I lerberg 't gedoete in anschouw nom,
zatt'n zien jonges net zo lange ummc 'n knien te zaniken dat Jan d'r te
lange leste maor un paar koch. Angezeen ze nog gin hok hadd'n zol Jan
eers zaoterdag zo'n ding in mekare Hanzen, de kniens können d'r dan
zaoterdagoavund in, zolange mossen ze maor geduld hemmen.

Knap half negen zaoterdagmargen was Jan al bi'j Hendrik Jan de tuin-
man umme spiekers, gaas en hang en sluutwark te haal'n, holt had e d'r
nog wel zovölle liggen, 't I loeven ok gin paleis te wodd'n, met un halfjaor
hadde jonges't n i ' j ed ' rwe la fen kon e alles weer an kachelholt maak'n,
zo ging dat meestal.
Buuten 't gereer van een van de jonges, die zich bi'j 't methelpen op 'n
doem sloog, veel d'r niks gin besunders veur en kwam 't hok op tied
klaor. Nao wat stroo en korrels ehaald te hemmen (boerenkoolblaje en
gres wilt de kniens tegeswoordug deur de welvaart ok al neet meer vret-
ten) können de kniens d'r 's aovunds in. En b l i j dat de jonges d'r met
waarn, 't was leetcbri'je umme dat an te zeen, j om me r dat 't al zo vrog
donker was. Maor 's zondagsmargens ging 't al vrog weer tegange. Op 't
laatste waarn ze al zo wied dat ze elk met un knien zo los na'öst zich op 't
kleine stuksken gezon zatt'n dat eur'n hof riekc was.

Jan had nel tegen zien vrouw ezeg dat zee un mooien röstuggen zondag
hadd'n too d'r opens buuten un kabaal en geschreeuw was dat ow heurn
en zeen veging. Jan vlaog nao buuten hen en leep doar metenc de buur-
man vierkant van de sokken die bi'j um veur de achterdeure hen geise-
len. Den wol zien hond un mooien langheuruggen duutsen staonde, die
achter de kniens an zat, opvangen. Maor Jan zoag al rap dal t'r neet volle
meer te doen veel, een van de kniens lei al veur pampus op 't hofpad, 'n
andern dei nog wel meratt'n um de hond veur te blieven maor nao un
paar keer kruus-kras deur 'n hof was den ok klein mcnneken.

Jan had zien hof zo goed afegaast dat de kniens gin kante op hadd'n
ekönt, de hond d'reavenwcl wel oaverhen. De buurman wol de schaa ve-
goeclen maor daor kwammen de kniens neet weer met op de bene.
"Kok i'j d'r maor soep van", zei Jan die ze zelf cerluk ezeg now neet meer
lustten. De buurman zal ze wel ebraon hemmen, knienensoep isok neet
alles.
Op die meniere waarn ze nog gauwer van de kniens at as dal ze d'r an
ekommen waarn. Maor dal geet wel vaker zo bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. l,eestman

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost

MEER GELD!

Vergeet U 't niet?
Zondag 16 oktober van 15.30
tot 19.00 uur de „River Town
Jazz Band" in Bodega 't „Pan-
toffeltje", Vorden.
Reservering Tel. 1770.

Dieselolie, petroleum, huis-
brandolie, gas enz. vraagt
prijs.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1217 of 1811.

Te koop: bij inschrijving 4,5 ha
bietenkoppen. Briefjes inle-
veren vóór of op 8 oktober a.s.
voor 19.00 uur. Gunning voor-
behouden bij:
H. Pelgrum, Lindese Enkweg 1,
Vorden.

Te koop: gaskachel.
H.K. van Gelreweg 14, Vorden.

Antraciet, eierkolen, briket-
ten enz. speciale afhaalkor
ting.
G. Weulen Kranenbarg en Zn
b.v. Vorden.
Tel. 05752-1217 of 1811.

AUTORIJLESSEN?
B.O.V.A.G. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Hou de kou en de dokter van
uw lijf! Draag thermolana
halfwol ondergoed.
Verkrijgbaar bij:

Ervaar het zelf, ^
maak'n j*

§ proefwandeling
_ _ bij:

;• • dar>es en rï&rer ,cnater,

Schoenen
l ederwaren

R e p a r a t i e

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

KKINK
Nieuwstad 14-Vorden- felefoon 05752-2386

KunstKebitk-nreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

/ .utphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

"Meneer de Baron is niet
thuis". Daarom kunt U een ka-
mer huren in groot landhuis
buiten, tussen Ruurlo/Vorden/
Zutphen/D'chem. Vanaf
f 215,- p/m incl. energie.
Nog vragen? 08340-46632.

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.
Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping
^^^ Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
flMB en watertechnisch installateur

G f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden. Telefoon 05752-2637

HIFI STEREO
KLEUREN T.V. ITT

2 jaar volledige garantie
Eigen snelle technische dienst

FA.BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen Telefoon 05750-13813
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