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Burgemeester Vunderink verbolgen over
publicaties in de krant inzake kort geding
Potseling, midden in zyn toespraak tot de jubilerende Marktvereniging (zaterdagmiddag in Hotel Bakker) werd Burgemeester Vunderink
fel en ging hi j in op het eerste gedeelte van het korte geding dat zich donderdag voor de president van de Zutphense rechtbank had afgespeeld.
Een kort geding die Vordenaar G. te Veldhuis tegen de gemeente heeft aangespannen tegen het plaatsen van een woonwagen op het terrein
waar jaren geleden een woonwagenkamp lag. Tij dens dit korte geding (maanagmiddag 12 oktober vond het vervolg plaats om dat Burgemee-
ster Vunderink donderdag jongstleden niet aanwezig was en zich derhalve niet verweren kon) zei te Velthuis dat hij van de voorzitter van de
voetbalvereniging "Vorden" had gehoord dat wethouder H.A. Bogchelman gezegd heeft: "Ik kan er ook niets aan doen. De burgemeester wil
er met de botte bij l in". Onder meer deze woorden /ijn burgemeester Vunderink in het verkeerde keelgat geschoten.

Letterlijk zei hij zatcrdagmiddag:"/al de
marktvereniging in de toekomst misschien
het marktplein in de winterperiode moeten
delen met woonwagens van Vordense ker-
misexploitanten omdat die overal elders in
de gemeente geweerd worden door minder
tolerante mede-Vordenaren en het markt-
plein wellicht de enige plek in deze gemeen-
te is, waar het bestemmingsplan zich niet
verzet tegen de plaatsing van kermiswa-
gens? Voorzitter alvorens u nu naar de tele-
foon snelt om Uw advocaat opdracht te ge-
ven de gemeente te dagvaarden voor een
kort geding op maandagmorgen aanstaande
om tien uur wil ik graag van de gelegenheid
dat u mij het woord niet hebt ontnomen ge-
bruik maken om U mede te delen dat laatst

bedoelde eventualiteit op dit moment niet
ibj het gemeentebestuur in overweging is.
Overigens denk ik wel dat elke Vordenaar
die op de hoogte is van de werkwijze van dit
gemeentebestuur, dat elk lid van het Vor-
dense gemeentebestuur, de voorzitter inc-
lusiev, open staat voor ieder die met ons
spreken wil, alle uit de lucht gegrepen non-
sens-geruchten ten spijt die tegenwoordig
worden gelanceerd op momenten dat er nie-
mand aanwezig is om ze tegen te spreken,
dan wel iemand die de moed heeft ze tegen te
spreken.

Datzelfde geldt voor de idiote berichten die
men in de krant leest en die zogenaamd van
een wethouder afkomstig zouden zijn, dat

unaniem genomen college-besluiten van de
uitsluitende verantwoordelijkheid zouden
zijn van de burgemeester.

Het is één van tweeën. Ofwel zo'n bericht is
onjuist en dan is het een gevaarlijke vorm
van ondermijning van het gezag van het ge-
meentebestuur. Ofwel het bericht is juist
maar dan zouden de betrokken wethouders
geen knip voor de neus waard zijn. En dat
laatste is niet denkbaar, want welke raad
kiest nu uit zijn midden zulke mensen om de
verantwoordelijkheid te dragen voor het da-
gelijksbestuur van een gemeente. Zo'n be-
richt, kan derhalve niet van een wethouder
afkomstig zijn". Tot zover Burgemeester
Vunderink.

Spaarweek
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Contactavond zuivelfabriek
Vrijdag j.1. vond in "Het Pantoffeltje" een
contactavond tussen Bestuur, Commissa-
rissen, Personeel en Gepensioneerden
plaats, allen vergezeld van hun echtgenotes.
De avond stond tevens in het teken van jubi-
lea en afscheid.
De heer J. Wiersma, chef-kaasmaker, werd
in het zonnetje gezet, omdat hem een week
eerder op de algemene vergadering van de
Kon. Ned. Zuivelbond in Den Haag de gou-

den medaille met oorkonde was uitgereikt
wegens 50 jaar trouwe zuiveldienst, in deze
tijd een unieke gebeurtenis.
De heer. J. Bargeman ontving de bronzen
medaille met oorkonde wegens een 25-jarig
dienstverband aan de Vordense Coop. Zui-
velfabriek.
Afscheid werd genomen van de Heren H.J.
Eggink en J. Oukes in verband met gebruik-
making van de regeling tot vervroegde uit-
treding. ^^
Allen we toegesproken door de Heer

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehi^^Haandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: voIgemHfïspraak - Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde:
1. Verleende collectevergunningen;
2. geldigheidsduur strippenkaarten open-
baar vervoer;
3. overhangende takken over het trottoir;
4. publikaties ingevolge de Wet Arob;
5. vergaderingen raadscommissies.
6. Tijdelijke standplaats woonwagen aan de
Hamelandweg.

Verleende collectevergunningen
Door het college van burgemeester en wet-
houders is voor de periode van 19 oktober
tot en met 24 oktober een collectevergun-
ning afgegeven aan het Nationaal Jeugd-
fonds.

Geldigheidsduur strippenkaarten openbaar
vervoer
In verband met de tariefverhoging voor het
openbaar vervoer is door het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat de volgende interim-
regeling getroffen. Tot en met 31 oktober
aanstaande kunnen ongebruikte strippen-
kaarten, waarvan de geldigheidsduur ver-
streken is, omgewisseld worden tegen geldi-
ge kaarten. Men dient hiertoe de kaarten te
zenden aan Postbus 55 in Den Haag. Ter
verrekening van de tariefverhoging per l ok-
toberj.l. zullen van de nieuwe kaarten strips
worden ontwaard, waarna ze aan de inzen-
der zullen worden geretourneerd.

Overhangende takken over het trottoir
Wanneer takken van bomen of struiken
overhangen op trottoirs of fietspaden, kan
dit voor voetgangers en fietsers veel last be-
zorgen. Voor wandelaars is het erg lastig om
telkens de overhangende takken van strui-
ken of bomen te ontwijken, vooral als het
trottoir al niet zo breed is en de wandelaar
niet al te best ter been is. En stelt u zich eens
voor: een fietser die in het donker een tak
voor zijn neus ziet opdoemen... Zo zijn er
nog wel meer mogelijkheden te bedenken.
Let erop dat de begroeiing van uw tuin de
begrenzing van die tuin niet overschrijdt.
Het is bij de wet verboden groen te laten
overhangen op andermans grond, dus ook
die van de gemeente. Mocht dit toch gebeu-
ren dan bestaat de kans dat er een brief van
burgemeester en wethouders in de bus valt
met het verzoek het overhangende groen te
snoeien.

Publicaties ingevolge de Wet Arob.
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar in
te dienen tegen besluiten van de overheid
en wel bij het orgaan dat de betreffende be-
schikking heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van de

verleende bouwvergunningen treft u onder-
staand aan. l let indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact op-
nemen met afdeling l ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
B1NNHN 30 DAGEN na de datum van pu-
bl ikat ie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
— aan de heer W.A. Ridderhof, het Jebbink
17 te Vorden voor het bouwen van een hob-
byruimtc aldaar;
- aan de heren W.P. Haccoirtn H.H.P. Va-
neker, p/a Prins Bernhardweg l te Vorden
voor het verbouwen van het voormalige sta-
tionsgebouw tot tandheelkundig centrum;
- aan de heer A. Beeftink, Joostinkweg 12 te
Vorden, voor het oprichten van een houtop-
slag aldaar;
— aan de heer W. Mokkink, Mosselseweg22
te Vorden voor het gedeeltelijk veranderen
van een varkensschuur tot ligboxenstal al-
daar;
— aan de heer J.H. de Jong, Vordensebos-
weg 3 te Vorden, voor het veranderen van
een zolder tot slaapkamer.
— aan de heer A.J. Wentink, Geurkenweg 2
te Vorden voor het plaatsen van een hobby-
broeikas.

Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor Algemeen Bestuur ver-
gadert op woensdag 21 oktober om 19.30
uur in de boerderij nabij het kasteel.
Aan de orde komen onder meer de volgende
punten:
— wijziging in aanwijzing vertegenwoordi-
gers in commissies etc. in verband met mu-
tatie in het college van burgemeesteren wet-
houders;
- vaststelling Ie wijziging voorschriften (ar-
tikel 18) behorende bij het bestemmings-
plan Medler-Tol 1969;
— verkoop van twee bouwterreinen in het
bestemmingsplan Brinkerhof 1973 nr. 2,
voor partikuliere woningbouw (zo moge-
l i jk ) ;
— verweerschrift tegen het door de bouwon-
derneming Blom B.V. te Eemnes, bij schrij-
ven van 4 juni 1981 bij de Afdeling Recht-
spraak van de Raad van State ingesteld be-
roep tegen het raadsbesluit van 29 april 1981
inzake ongegrond verklaring van het be-
roepschrift tegen de weigering van een ver-
gunning voor de bouw van landhuizen op
het landgoed Kamphuizen.

— de commissie voor Financiën c.a. verga-
dert op 20 oktober om 19.00 uur in de verga-
derzaal van het bureau gemeentewerken
(koetshuis nabij het kasteel). Tijdens deze
vergadering zullen onder meer de volgende
punten aan de orde gesteld worden:

— wijziging beheersverordening van het ge-
meentelijk grondbedrijf;
- wijziging Algemeen Ambtenarenregle-
ment in verband met verlaging leeftijds-
grens in de regeling vrijwillig vervroegd uit-
treden;
— wijziging "Uitkerings- en pensioenveror-
dening wethouders";
— gemeentelijke subsidie restauratie kasteel
Den Bramel;
- aangaan overeenkomst met Maatman
Containers B.V. te Doetinchem, inzake
plaatsing glascontainers;
— verkoop van twee bouwterreinen in het
bestemmingsplan Brinkerhof 1973 nr. 2
voor partikuliere woningbouw (zo moge-
lijk);
- de commissie Welzijn c.a. vergadert op
dinsdag 20 oktober aanstaande in de boer-
derij nabij het kasteel om 19.30 uur. Tijdens
deze vergadering zal onder meer het volgen-
de punt aan de orde worden gesteld:
— instelling verordening regelende de taak,
samenstelling en werkwijze van de gemeen-
telijke sportraad.

Voor de openbare commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
1. het publiek kan zich tot tien minuten, on-
middelijk voorafgaande aan de opening van
de vergadering, bij de voorzitter of de secre-
taris van de commissie opgeven als spreker,
onder opgave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren. De gelegenheid
te spreken wordt geboden voordat de eigen-
lijke behandeling van de agenda begint;
2. de voorzitter kan elke spreker, indien dat
naar zijn oordeel voor een goed verloop van
de vergadering noodzakelijk is, beperking
van de spreektijd opleggen.

Wij maken u er overigens op attent dat voor
een ieder de stukken ter visie liggen in zowel
het gemeentehuis als in de openbare biblio-
theek aan de Dorpsstraat.

Tijdelijke standplaats woonwagen aan de Ha-
melandweg
Uit berichten in de dagbladpers zou de lezer
de indruk kunnen krijgen dat het besluit van
burgemeester en wethouders van Vorden
om de familie De Vries, kermisexploitant,
toe te staan voor het komende wintersei-
zoen met hun woon- en pakwagen stand-
plaats te nemen op een terrein aan de Hame-
landweg niet met de instemming van alle
collegeleden zou zijn genomen. Niets is
minder waar. Dit was een unaniem besluit,
zoals ook blijkt uit de openbare besluiten-
lijst van de vergadering van burgemeester
en wethouders van Vorden welke zoals ge-
bruikelijk onder meer in de openbare biblio-
theek en de leeszaal voor een iederter inzage
ligt.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

KEUKENS
SPOORSTRAAT 28 - RUURLO

J.J.M. Holtslag namens Bestuur en Com-
missarissen, de heer M. Groen namens de
Direktie en de heer H.W. Esselink namens
het Personeel. Zij werden geprezen voor de
verdiensten, welke zij hebben of hebben ge-
had voor de zuivelfabriek. Een en ander ging
gepaard met de overhandiging van envelop-
pen met inhoud, alsmede bloemen en atten-
ties voor hun dames.
De heer H.J. Eggink sprak namens het vier-
tal woorden van dank. Het feest werd tot in
de kleine uurtjes voortgezet, waarbij Star-
light voor muziek en stemming zorgde.

Jantje Beton
Zoals elk jaar te doen gebruikelijk wordt er
in de week van 19 tot en met 25 oktober de
nationale jeugdcollekte van Jantje Beton ge-
houden. In Vorden zal gekollekteerd wor-
den door leden vana de zwem- en poloclub
en de padvinderij. De helft van de opbrengst
komt aan deze beide verenigingen ten goe-
de.

Marktverloting
De Vordense marktvereniging
heeft de najaarsverloting weer ach-
ter de rug. De hoofdprijs van de ver-
loting zijnde een bedrag van dui-
zend gulden is gevallen op het lot
nummer 5810. De pony viel op lot
nummer 925. j^t

Classicale zendingsavond
De gemeentelijke zendinsgcommissie van
de Hervormde gemeente te Vorden vraagt
ons nodigend te willen wijzen op de Classi-
cale Zendingsavond op a.s. MAANDAGA-
VOND 19 OKTOBER in de Kapel aan de
Lochemseweg te Barchem. De nieuwe se-
cretaris van de Classicale Zendingscommis-
sie van de Hervormde classis Zutphen, de
heer J. van Kempen uit Vorden, hoopt dat,
mede aan de hand van dia's te vertellen over
zendingswerk in Kameroen. In dat afrikaan-
se land hebben de heer en mevr. van Kem-
pen een reeks van jaren gewerkt in dienst
van de zending.
Iedereen is hartelijk welkom op de genoem-
de zendinsavond. Nadere inlichtingen geeft
graag de heer H.S. J. Albers te Vorden, secre-
taris-penningmeester van de gemeenelijke
zendings commissie.

Iemand vroeg....
In verband met de zondag j.1. gehouden kol-
lekte in de Nederlandse Hervormde kerk
voor het Wereld-diakonaat (door de diako-
nie van de Hervormde gemeente te Vorden
gerict op de hulp-aan-Polen) vroeg iemand:
"Hoeveel gaat er nou om-staan in het we-
reld-diakonaat van de Nederlandse Her-
vormde kerk?"
Graag geef ik antwoord: Het hervormde we-
reld diakonaat heeft voor dit jaar voor ruim f
7 miljoen aan verplichtingen op zich ge-
noen. Het gaat daarbij om steun aan het
werk van kerken en kerkelijke organisaties
in het buitenland, die een beroep op het her-
vormde wereld-diakonaat hebben gedaan.
Het totale hulpprogramma is opgenomen in
het boekje "Wereld-diakonaat 1981", aange-
vuld met informatie over de ontwikkelingen
in het wereld-diakonaat.
Nadere inlichtingen geeft graag de Generale
Diakonale Raad van de Ned. Herv. kerk, af-
deling Wereld-diakonaat, Postbus 14100,
3508 SE Utrecht. Telefoon 030-332426.

Voorbede gevraagd
Verschillende kerkelijke Raden en Organi-
saties, o.a. het Zendingscentrum van de Ge-
reformeerde kerken in Nederland, De Ne-
derlandse Missie-raad, de Bisschoppelijke
vatenaktie, Pax Christi Nederland, de com-
missie Wereld - Diakonaat van de Neder-
landse Hervormde kerk, de werkgroep Kai-
ros, de werkgroep Vrouw-Kerk -tweederd
Wereld, vragen op a.s. zondag 16 oktober
oder meer voorbede voor Zuid-Afrika. Nog
altijd verkeert dat land in grote zorgen en
problemen. Op afstand mogen en willen we
dien niet kleineren.
Is er een weg om SAMEN te gaan, zwarten
en blanken, mensen? Doet de apartheid-po-
litiek (o.a. de politiek ten aanzien van de

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

"thuislanden" waar bepaalde mensen
MOETEN wonen, maar waar niemand zich
"thuis" voelt) geen kwaad aan miljoenen
mensen?
Kan een blanke minderheids-regering zijn
wil opleggen aan een zwarte meerderheid?
Hoe lang kan dat nog "goed gaan"?
In vele kerkdiensten zal a.s. zondag voorbe-
de worden gedaan voor de overheden, voor
allen die in regering en kerk grote verant-
woordelijkheid dragen voor het wel en wee
van de hele bevolking van Zuid-Afrika; dat
zij allen de vrede én de gerechtigheid die-
nen, het heil van allen.
Er is een krant uitgegeven voor informatie:
De Deportatie-krant. Besteladres: Corn.
Houtmanstraat 19, Utrecht. In de kerken in
vele gemeenten is deze krant aanwezig.

Leerhuis-avonden
Op volgende week donderdagavond 22 ok-
tober spreekt Mevr. Hanna Lam uit Doetin-
chem over het onderwerp: "geloven met het
gezin".
De avond wordt gehouden in "De Voorde",
Kerstraat 15. Allen die zich opgegeven heb-
ben, maar óók eenieder die zich niet opgege-
ven heeft en toch komen wil, IS ZEER
WELKOM.

De opgave wil namelijk geen rem zijn: ik
mag niet komen als ik me niet opgegeven
heb. Nee, iedereen is er welkom, (mét en
zónder opgave vooraf). Gespreksleidster
hoopt te zijn mevrouw Voerman. Mogelijk
wordt deze leerhuis-avond nog voortgezet.
Dat is een kwestie van afspreken met elkaar.

Wrjkavonden/groothuisbe-
zoek avonden
De wijkouderlingen en de beide wijkpredi-
kanten van de Hervormde gemeente zijn ge-
start met een lange reeks wijkavonden over
het onderwerp: "Omgaan met elkaar, om-
gaan met God". Ook andere gemeenge-za-
ken kunnen uiteraard aan de orde gesteld
worden. De wijkouderling(e) nodigt de ge-
zinnen uit. De wijkavonden worden gehou-
den bij gemeenteleden thuis.

Zangdienst in de Dorpskerk
a.s. Zondagavond 16 oktober wordt er een
gezamenlijke ZANGDIENST gehouden in
de Vordense Dorpskerk. De zangdienst-
commissie heeft deze dienst voorbereid. Ds.
Zijlstra hoopt deze zangdienst te leiden. Ie-
dereen is er welkom.

Geboren: Geen
Ondertrouwd: C.J.B. Kremer en M.M. l les-
selink; G.H. Huetink en J.W. Hietbrink.
Gehuwd: B.F.M. Overbeek en E.G. Groot
Jebbink; F.I.M. Zweers en B.G. Hogeslag.
Overleden: D.J. Brinkerink, oud 84 jaar.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

l HERVORMDE KERK
Zondag 18 oktober 10.00 uur Ds. J.C. Kra-
jenbrink.
19.00 uur Gezamenlijke Zangdienst o.l.v.
Ds. J.R. Zijlstra.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 18 oktober 10.00 uur Dhr. G.R.
Wielenga, Lochem. 19.00 uur Ds. J.R. Zijl-
stra; zangdienst in de Ned. Herv. Kerk.

WEEKENDDIENST TANDARTS
F.D. Aarsen, Eibergen, Tel. 05454-2088.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 17 oktober en zondag 18 oktober v.

Tongeren. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 17 oktober 12.00 uur tot maandag
19 oktober 7.00 uur dr. Warringa. Komende
weck avond- en nachtdienst ook dr. Warrin-
ga.

TAFELTJR-DEK-Je
Inlichtingen bij mevr. Takkenkamp, tel.
1422. Bellen tussen 8 en 9 uui.

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Berg. Tel. 6875. Graag bellen tus-
sen 8.30-9.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuur: iedere och-
tend van 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129. Bij geen gehoor
kunt U in dringende gevallen altijd
boodschapen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo G., Kastanjelaan 15,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur. Dinsdagavond van 18.00-19.00
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 057653-2345.

LEIDSTER A.A.W.
Mevr. K. Altena. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129. Bij
geen gehoor kunt U in dringende geval-
len altijd boodschappen doorgeven aan
het kantoor in Hengelo G., Kastanje-
laan 15, tel. 05753-2345.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
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.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend 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

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



J JUw vak§lager,adviseert deze meh
jar Laren

Zutphen

Slager
H. Eeldermk

Zutphen

Slager
J. Weulen Kranenburg

Trden

Slager
J. Besselink a m m i n k

fger
J. Wesselmk

Slager
D. Hagen

Slager
J.Antvelink

Dash
j koffer 2 kilo
J geen 6,25

maar nu kruidenier &
i

St. Nicolaas
verrassingszakjes
van 0,98 voor.

»"•

IS
| Edelweiss
| menagerie
§ 150 gr. van 1,79 voor.

l
| Strooigoed
f zak 225 gr.
| van 1,29 voor

'/J i
IJ Arks

! muesli biskwie
pak van l ,69 voor—

10,

.oncervi
T.V. snacks
van 1,59 voor

Heco
kippenvlees
in bouillon
van l ,98 voor—

li
• £r \ •
\£*~-

x Herschi

Bontkracht
koffer 2 kilo
van 6,95 voor.

Dreft
vloeibaar afwas
grote flacon 600 gr.
van 2,98 voor

| l liter fles
\ van 0,79

voor

fc^§fcü/~v\\

Van Houten
cacao
pak 200 gr. geen 5,25
of 3,49 maar nu.

Venz
chocolade hagel
melk of puur pak
400 gr. van 2,98 voor *

Brau bier
krat 12 x 0.5 liter
van 6,95 voor

Nesquick 400 gr.

|| WF

y^m^^
x Bokma
jonge jenever
fles

+ gratis auto
van 3,75 voor-

Hak 1/1 pot
tuinbonen wit fijn
van 2,48 voor

Unox smac
groot blik 340 gr.
van 3,59 voor

« Remia slasaus
0.5 liter
van 1,89 voor

Varkenslappen
heel kilo

Reklames Slagerij geldig van 15/10 t/m 1 7/10

Johma
huzarensalade

Boven been
(Hips) 500 gr..

l kilo nu
Paté's
diverse soorten
100 gr

Vet gezouten
spek soo gr

Katenspek
100 gr

Nasivlees
500 gr

Tongeworst
150 gr

maandag woensdag

Verse worst Gehakt
kilo

:LDIG VAN v
t/m 17-10

grote maat klasse l

Golden delicious
5 x V2kilo
eet Hollands fruit,
dag in dag uit

per kilo.

Knolselderij

export Prei kilo

gewassen

Winterpeen kilo

export Spruiten
l kilo.
Doyenné
du Comice
4 x »/2 kilo.
de allerfijnste handpeer,
klasse l

per kilo •

onze bloemisterij afdeling
staat deze week in het teken van de

CACTUSSENvan mini tot maxi,geënte
cactussen, rechtstreeks van de grootste
kweker van het land. Dit moet u komen
zien. uit de kas pracht boeket gemengde

Chrysanten

llerlei

ijterii voor

Pisang Ambon.
fles van
14,25 voor

Petit Chablis
1979PauIJavey
fles van 11,95 voor

m
'l>..i

•̂ ^

Appelsientje \
pak l liter
van 1,59 |4O

,,, fiBj?̂

10*K*W

Zuivel

Remia dex
pak 250 gr. *
van 0,65 voor

Mona
fruityoghurt
4 smaken l liter
van 2,29 voor

Croma
voor bakken en braden
pak van 0,87 voor

Brie 60%
punt 200 gr.
van 3,75 voor.

'̂

•i

Alte Wein^ '
tradition

3i9l liter fles
van 3,95

' voor

W
f'te

v
v .s.

Carnaby grote
slagroom
schuimtaart
+ l kilo van 11,95 voor

Weense snijder of
maanzaadsnijder
800 gr

iwf $m
&

î SïXifört

fc^>tt % K
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Tijgerbollen
5 stuks nu

SM
Libero luiers
paars-oranje of groen

per pak

Eveline pop •
in show doos 20 cm.,
van 6,95 voor

&r\ r j« A • ^ '̂v!/ Rose d Anjouv ^
1 'J rt Jouvance' * ̂

x

Proset haarlak
normaal of sterk
van 3,45 voor

5=55®
van 4,25

^^ voor
X^ \

Glazen asbak
van 1,69 voor l

^<ief>^i

Pluche beer
of hond met jong

van 42,50 voor

24?5

Personen
weegschaal
max. 120 kg.
van 14,95 voor

^75 A

^ ^ *i 0

NU
drie flessen

;--

Odorex
deodorant rollers
dry of marine
van 2,75 voor

voor

V--

JONGE

BOK*Al
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Boom dik'
speculaas

13" / Erwtensoep
•^^ X 1 Htprhl iU

pak 3 stuks
van 1,65

voor

U "^Hero

l literblik
van 1,98

voor

fc
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Voor de felicitaties, kado's e.d.
welke wij bij ons huwelijk op 28
augustus j.l. mochten ontvan-
gen zeggen wij U hartelijk dank.

BEN en TRUUS
KUIPER-HULSTIJN

Dr. Johan Frisostraat 19
7031 XR Wehl

Daar het ons onmogelijk is een
ieder persoonlijk te bedanken
voor de vele blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve moe-
der, grootmoederen overgroot-
moeder

ADRIANA ESKES-PAS

betuigen wij u langs deze weg
onze oprechte dank. Uw aanwe-
zigheid, deelneming en per-
soonlijk woord waren ons tot
grote steun en troost.

Fam. Wassink-Eskes
Fam. Eskes-Addink

Vorden, 13 oktober 1981
Kerkhoflaan 2

Woensdagmiddag en zaterdag
ontvangen wij nog

EIKELS
Hollandse en Amerikaanse
apart houden.
Boomkwekerij M.G. Spiege-
lenberg B.V. Ruurloseweg 26,
Vorden, tel. 05752-1464

Te koop: 4 ha. suikerbieten
koppen.
Goed tehuis gezocht voor jong
hondje.
H. Pelgrum, Lindese Enkweg 1,
Vorden, telefoon 6686

YOGA IN VORDEN
Kennismakingsles, Dorpscen-
trum 27 oktober 10.30-11.30
uur. Toegang vrij, slaapzak mee-
brengen.
Inl. Theo de Gans, leraar Yoga-
Vedanta, na 25 oktober, na
18.00 uur tel. 08338-3143

Te koop: duvel, 65 cm middel-
lijn, zwart, voor garage of broei-
kas; leuk zwart kacheltje, 65
cm hoog (vierkant), allesbran-
der; 1 mooie vaas-kachel,
Godin, zwart 65 cm hoog, alles-
brander.
Telefoon 05752-2269

Wie heeft interesse in het le-
ren van orgel spelen?
Men kan zich melden bij
Ronny Böhmer, Brinkerhof 79,
Vorden, tel. 2269, na 18.00 uur

PEDICURE

Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

Te koop: NL en groot York, B+
beren, met gezondheidsverkla-
ring.
D. Lettink, Lieferinkweg 1, Vor-
den, tel. 05753-1526

Te koop: 1,35 ha. suikerbie-
tenkoppen bij
Norde, Kostedeweg 2, Vorden,
telefoon 6653

Te koop: droogtrommel, wei-
nig gebruikt.
Zutphenseweg 58

In onze showroom: Fongers

- TOUR-FIETSEN
- RACE-FIETSEN
- SEMI-RACEFIETSEN
- SUPERSPORTFIETSEN
- SPORT-FIETSEN
- JEUGD-/KINDERFIETSEN
- CROSSFIETSEN

BARINK, NIEUWSTAD 26

Wie heeft onze zware hou-
ten tuintafel gevonden?
Verloren op 7-10 gaande van
Vorden naar Baak via Elders-
maat?
Inlichtingen graag aan 05752-
2051

Gevraagd: garage te huur.
Telefoon 2002

PLOOIROKKEN
Weer de grote mode deze win-
ter. Handige vrouwen maken
ze zelf en laten ze bij ons
plooien!
Slechts f 0,50 per plooi.

Chem. Reinigen Van Tongeren
voor ouderen en voor jongeren.

Raadhuisstraat 29, Hengelo
(G.) t/o Gemeentehuis

GERRIT BRANDENBARG
en

WILMABEUNK

gaan trouwen op donderdag 22 oktober
1981 om 13.45 uur in het gemeentehuis
kasteel Vorden.

Kerkelijke inzegening in de Ned. Hervorm-
de kerk te Vorden door ds. J.C. Krajenbrink
om 14.30 uur.

Dag-adres: zaal Concordia, Raadhuisstraat
36 te Hengelo (Gld.).
Hierbij nodigen wij U uit voor de receptie
van 16.00 tot 17.00 uur.

Vorden, Zelledijk 1
Hengelo (Gld.), Oude Varsselseweg 3

Toekomstig adres:
Oude Varsselseweg 3

GEORGES-PAUL PETITJEAN
en

HENNYREGELINK

zijn blij, u namens wederzijdse ouders kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk op 24 oktober 1981
in het gemeentehuis te Beaune (Frankrijk).

De kerkelijke inzegening is D.V. 27 oktober 1981
in de Ned. Herv. kerk te Vorden om 19 uur door
Ds. J. Veenendaal en Pastoor J.A. van Zeelst.

Van 20 uur tot 22 uur is er receptie in Zaal Bakker
te Vorden.

87 Fg. St. Nicolas, 21.200 Beaune
Hengeloseweg 16, 7251 PG Vbrden

Toekomstig adres:
87 Fg. St. Nicolas, 21.200 Beaune (Frankrijk)

Op 19 oktober D.V. zijn wij 25 jaar getrouwd.

HENK MAALDERINK
RIEK MAALDERINK-SLOETJES

Wij hopen dit met onze kinderen Joke en Aad, Jan, en
Marian, te vieren op vrijdag 23 oktober in zaal „de Her-
berg", Dorpsstraat 10a, te Vorden.

Receptie van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Uzerhorst 2
7233 PA Vierakker

'•sr-s>-jp-ss-4r-Jr'^ï-'<&-^&-'~&'~

„Ken Hem in al uw wegen "spr. 3:6

Met deze tekst werd ons huwelijk op 19 december 1956
ingezegend, met dankbaarheid mogen we terugzien.

Maandag 19 oktober 1981 hopen wij dit feestelijk te her-
denken met onze kinderen, familie en vrienden.

MARIUSVENDERINK
JANNIE VENDERINK-BERGWERFF

Dick - Jerry - Mariene

Warnsveld, oktober 1981
Bieshorstlaan 60

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 -18.00 uur in „de
Uitrusting" te Eefde.

In plaats van eventuele geschenken wordt een gift op de receptie
voor Ver. Spierdystrofie Nederland zeer gewaardeerd.

1906 ĵ %
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DANKBETUIGING
Het bestuur van de Vereeniging tot bevordering van het
marktwezen dankt een ieder, die op enigerlei wijze heeft
medegewerkt aan het slagen van de jubileummarkt op
vrijdag 9 oktober j.l.
Tevens brengt het bestuur langs deze weg zijn dank over
aan allen, die de receptie op zaterdag 10 oktober j.l. be-
zochten. De waarderende woorden tot ons gericht, de
bloemen en andere geschenken, waren zowel voor het
bestuur als voor de vereniging hartverwarmend.

Heel, heel hartelijk dank.

Het bestuur voornoemd,
A.J. Zweverink, voorzitter.

J.J. van der Peijl, secretaris

DE VORDENSE COÖP. ZUIVELFABRIEK

vraagt per half november voor nieuw-
benoemde assistent-direkteur
(ongehuwd)

woonruimte met kookgelegenheid
Aanmeldingen aan de zuivelfabriek.

voor ai uw loodgietersmateNalen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H.WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

Dr. STERRINGA
19 T/M 23 OKTOBER GEEN PRAKTIJK

Voor patiënten wier achternaam begint met A t/m K
neemt waar: dr. Vaneker, Zutphenseweg 62, tel.
2432.
Voor patiënten wier achternaam begint met L t/m Z
neemt waar: dr. v. Tongeren, Christinalaan 18, tel.
1678.

Wij gaan er nog één weekje tussenuit!
Daarom is onze winkel

GESLOTEN
van maandag 19 t/m zaterdag 24 oktober.

Maandag 26 oktober bakken we weer
dat lekkere brood en banket!

Warme Bakker Oplaat
TELEFOON 1373 - DORPSSTRAAT 11

TIV-^UJ^v-
' &

't Pantoffeltje is a.s. Zaterdag vanwege een grote partij

GESLOTEN
om ongeveer 01.00 uur gaat de bar weer open.

bodega

V"

zondag 18 oktober

RENDEZ-VOUS

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

LEKKER VERS BROOD
van de warme bakker

haalt u bij

t Winkeltje in brood en banket

A.G. SCHURINK
Burg. Galleestraat 22 tel. 1877

SPECIAAL AANBEVOLEN VOOR 'T WEEKEND:

BOLUSSEN en ROZIJNEBOLLEN
Zie onze weekendreklame in de winkel

WOENSDAG 21 OKTOBER 1981 HOUDT HET

VORDENS HUISVROUWEN ORKEST

EEN MUZIKALE AVOND
voor bejaarden en minder validen

in zaal „de Herberg", Vorden
Aanvang: half 8.
Toegang gratis met inbegrip van koffie.

Voor die personen die geen vervoer hebben kan contact worden opgeno-
men met onderstaande dames van 5 - 6 uur.

mevr. Eenink, Kerspel 11, telefoon 2025
mevr. Groot Roessink, 't Hoge, telefoon 2809

HET VORDENS HUISVROUWEN ORKEST

Terug van weggeweest,
dat moet u meemaken.

Nu met extra lage prijs:

LPG, BENZINE'S. DIESEL en
MOTOROLIE

NICO KEUNE & Co. Nijverheidsweg, Vorden
Telefoon 1737

Modieus, winterwarm en
een prijs, die topscorer is op het

lage-prijzenfront.

Geopend vanaf maandag 19 oktober

Wij bakken voor u dagelijks vers.

wat In brood
Een nieuwe broodsoort met de
volgende eigenschappen:
• puur natuur en • lekker lang mals met

toch niet te 'zwaar' behoud van het broodaroma
• gebakken zonder • bijzonder smakelijk en

enige toevoeging gezond
van vetten . ook de kjrideren vinden

• snijdt gemakkelijk het lekker brood

VANASSELT
_ Zutphenseweg -Vorden -Tel. 1384 -

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden

Spaarweek
Rabobank G3

19 T/M 23 OKTOBER

KANTOORBENODIGDHEDEN

Raadhuisstraat 22 — Vorden



ONZE PRIJZEN ZIJN IN EEN WOORD
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Merk eraf en de
naakte prijs blijft over m

Vloeibaar
schuurmiddel,
flacon 300 ml.,
Vrij Produkt

l l Speculaas,
pak 400 gram,
Vrij Produkt

l l

xjlvermeric

Yloeiboor

^^ iiiiiiiiiliiilliïiliiiiMim ~^ff:'Jyjp3 ^W(

Speculaas 'grom

•SS
T^-

o
O

Beschuit,
rol 13 stuks,
Vrij Produkt

l l
Diepvries
boerenkool,
pak 450 gram,
Vrij Produkt

2 voor
m

Zilvermerk
koffie, 250 gram,
gemalen,
vacuüm verpakt,
Vrij Produkt

Advokaat /inn
fles 0,5 liter, Vrij Produkt
Doperwten zeer fijn,
heel blik,Vrij Produkt
Doperwten extra fijn,
half blik, Vrij Produkt
Knakworst, 1QQ
200 gram, 10 stuks,Vrij Produkt l Ou
Bouillon met rundvlees,.
potje 540 ml.,Vrij Produkt
Bouillon met kippevlees17Q
potje 340 ml.,Vrij Produkt l i"
Rozebottelsiroop,
fles 0,6 liter, Vrij Produkt .

Diepvries
spinazie,
pak 450 gram,
Vrij Produkt

149
119

,-! QQ

Delmonte bananen, un
kilo rttl

Witte druiven,
Griekse, "Rosaki; kilo

Andijvie,
kilo -

Alléén verkrijgbaar in filialen met
een groente- en fruitafdeling.
Prijzen gelclig t 'm 17 oktober a.s..

De naakte prijs betaalt u voor de inhoud.
Niet voor duurmakende verpakkingen en reclame
Onze Vrije Produkten: net zo goed als het merk,
maar goedkoper.

•••̂ ^™«™^̂ ™ «̂̂ ^̂ ™ -̂̂ —•

Zonnebloemolie,
liter, Vrij Produkt _
Theezakjes,

359
9920 stuks d 4 gram,Vrij Produkt

Snelkookrijst, 100
pak 400 gram,Vrij Produkt̂  l £ö
Melba toast 70
100gram,30stuks,Vrij Produkt IO
Ontbijtkoek,
500 gram, Vrij Produkt _
Koffiekoeken,
pak 250 gram,Vrij Produkt

Auto's houden
van mensen.
......Zorg goed
voor ze.

';

WAj :> :

Autobrandblusser, 11 QC
Valma 07 kilo ll̂ tlU

WinterSCt, Valma, bestaandenr A
uit rultenontdooier.sjotfree en f (JIJ
ruitensproeier antivries,

Vloeibare autowas, AQQ
Valma flacon 350 ml TitJlJ

Reserve lampenset, Kft
7-delig "vU

Antivries,
Ruitensproeier, flacon 500 ml

IJskrabber,
plastic

Hulpstartkabels,
rubber 50 ampère

Sleepkabel,
10 mm, trekkracht 1800 kg. ..

249
79

995
799

Valma wash and shine, 2 flacons a 500 ml met spons 699
Dieetmargarine, QQ
kuipje 250 gram,Vrij Produkt -
Chocolade blokreep,
85 gram, melk, puur of melk met* *Q
hazelnoot, Vrij Produkt
Gesorteerde zachte
drop, zak 300 gram,
Vrij Produkt

Kabeljauwfilet,
graatloos, pak 400 gram,
Vrij Produkt
Afwasmiddel,
flacon 380 ml.,Vrij Produkt

189

479
149

Margarine, KK
pakje 250 gram, Vrij Produkt— 00

Slagerij
__——••«_—_^— ^— ^

Alléén verkrijgbaar in filialen met een slagerij.
Prijzen geldig tot en met 17 oktober a.s.

Schouderkarbonade,
kilo_ _ van 11,50voor
Ribkarbonade, ÜQt-
kilo van14,50voor OuO
Haasfilet
blank, kilo van 17,50 voor

Wasverzachter, -, Qü
flacon 1500 ml.,Vrij Produkt- l OO
Toiletzeep,
3 stukken a 90 gram, ^ Aft
Vrij Produkt
Bodymilk,
flacon 250 ml., Vrij Produkt
Damesverband,
met hechtstrip, pak a 20 stuks,
Vrij Produkt
Hondevoer,
met vleesbrokken, blik 810 gram,
Vrij Produkt
Hondediner,
zak 1500 gram. Vrij Produkt-
Kattevoer,
met vis- en vleesbrokken,
blik 405 gram, Vrij Produkt-
Tissue toiletpapier,
pak a 4 rollen, Vrij Produkt
Tissue keukenrollen,
pak d 2 rollen, Vrij Produkt̂
Appelsap,
literpak,Vrij Produkt..
Sinaasappelsap,
literpak,Vrij Produkt^

199

169
389

89
219
219
129
129
169
169
169

_209
Extra jam confiture, ono
kersen, 450 gram, Vrij Produkt _ £\JKy
Extra jam confiture,
abrikozen,450gram, onn
Vrij Produkt _. AR1

Gevulde groentesoep,
heel blik, Vrij Produkt
Gevulde kippesoep,
heel blik,Vrij Produkt
Gevulde tomatensoep,
heel blik, Vrij Produkt-
Extra jam confiture,
aardbeien, 450 gram,
Vrij Produkt

Wat u ook tegenkomt,
het is in één woord:

Biologisch inweek- en
voorwasmiddel, pak
500 gram,Vrij Produkt

Panty gevormd,
in de maten 38/40,40/42, -• oo
42/44 en 44/46,Vrij Produkt l 03
Noorse sokken,
in de maten 39/40 en 41/42,
Vrij Produkt_

JAC. HERMANS
NIEUWSTAD 5 - VORDEN

PRIJS-SLAG
STATIONSPLEIN 31 - ZUTPHEN



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 15 oktober 1981

43e jaargang nr. 31

Honderd jaar onderwijs op de Kranenburg
Nu samenwerking na fusie r.k. en openbaar onderwijs

Over enkele weken wordt op de Kranenburg feest gevierd. Dan herdenkt men namel i jk het feit dat er honderd jaar lang onderwys is gegeven
aan de vroegere St. Antoniusschool, nu geheten Samenwerkingsschool Kranenburg en omstreken. Sinds enkele jaren, zomer 1977, bestaat
het leerlingental uit kinderen van de voormalige r.k. lagere school Kranenburg en de openbare school Linde (Medler), die toen - om hun be-
staansrecht te kunnen handhaven - samen een fusie aangingen.
Toen de school op 22 augustus 1881 werd opgericht, dan zy freule Van Dorth tot Medler (van Huize de \ \ ient jesvoort) , verplichtten het toen-
malige R.K. Kerkbestuur en de eerste hoofdonderwyzer zich tot verschillende overeenkomsten, vastgelegd in een kontrakt.
De ondergetekenden: het R.K. Kerkbestuur te Vorden en Josehus Aloysius Petrus Simons, hoofdonderwyzer, verbinden zich hij deze: Ie
Het kerkbestuur: aan voornoemden hoofdonderwyzer, vanaf de dagtekening dezer verbintenis primo te verlenen vr i jde woning in de daavoor
bestemde onderwyzerswoning met aangewezen grond, voortuin en secundo jaarlijks te betalen de som van zevenhonderd gulden als mini-
mum en achthonderd gulden als maximum bij drie maandelijkse stortingen, zullende evenwel dat inkomen niet verder berekend en gevor-
derd kunnen worden, dan tot en met de dag waarop hij zyne functie als hoofdonderwyzer neerlegt.

Prijsuitreiking 't Winkeltje (A.G. Schmink)

Uit het "Reglement voor de R.K. Parochiale
School van de H. Antonius van Padua te
Vorden" bleek dat de pastoor veel in de melk
te brokkelen had; hij moest onder meer
goedkeuring geven bij het kopen van boe-
ken. Tweemaal per jaar was er een vakantie
van acht dagen, behalve op feestdagen, wel-
ke in de Parochie als zon- en kerkdagen wor-
den gevierd. De hoofdonderwijzer mocht
ook avondschool aan jongelingen geven
"Tegen het volle of gedeeltelijke genot van
de daaraan verknochte batem bekostigt hij
zelfde uitgaven voor vuur en licht".
Omdat Kranenburg van oudsher een katho-
lieke kern had er was sinds 1968 een r.k. kerk
en in 1900 werd het Franciscanerklooster
gesticht - werd de school voornamelijk door
Kranenburgse kinderen bevolkt. Uit het
dorp Vorden woonden slechts drie katholie-
ke gezinnen. Het eerste hoofd meester
J.A.P. Simons startte met een dertigtal leer-
lingen; hij stierf op 19 november 1900 en
werd opgevolgd door Henricus Gerardus
Abeling. Deze kreeg al gauw assistentie van
juffrouw Hengeveld en laterjuf Menink (uit
Keyenborg). Bij het doorsnuffelen van de
vergeelde boeken komt men bij het onder-
wijzend personeel namen tegen die onver-
brekelijk met de Kranenburgse school zijn
verbonden: de dames Tadema en Wissink,
meester G. Wolbert - die van 1922 tot 1950
als leerkracht aan de school stond - de dames
Hecker, Groot Bruinderink enz.
Het tweede schoolhoofd meester Abeling
stierf onverwachts op 12 april 1927 en werd
opgevolgd door meesterH. Folmer. Het hui-
dige schoolhoofd de heer G. Bekker is al
ruim drie-en-dertigjaar aan de school ver-
bonden. Ook juffrouw Besselink is al vele ja-
ren als leerkracht werkzaam aan de tegen-
woordige tweemansschool.
In de jaren dertig was het een rustige platte-
landsschool waar lei en griffel nog hoogtij
vierden en het verbruik van leermiddelen
minimaal was. De vindingreikheid van de
leerlingen moest in die tijd groot zijn. De pe-
riode 1940-1945 is aan de school niet onop-
gemerkt voorbij gegaan, met nijpend gebrek
aan brandstof noopte het hoofd bij de ou-

ders om brandstof te vragen om zodoende
het onderwijs gaande te houden. Echter: de
bezetter had oog voor de school en dit resul-
teerde in de vordering van het gebouw. Tot
voor enkele jaren was het aan een tiental ij-
zeren staven voor het raam van het toenma-
lige kolenhok nog duidelijk te zien dat het
hok toen diende als "opberghok" van ge-
strafde militairen.
Toch moet de verhouding met de bezetters
en het toenmalige hoofdengezin zeker niet
vijandig zijn geweest, want ongeveer tien
jaar na de bevrijding, zo kan de heer Bekker
zich nog herinneren, kwamen de toenmali-
ge commadant met echtgenote en gezinsle-
den nog eens gezellig op bezoek. Kort na de
bevrijding hadden de geallieerden oog voor
het gebouw. Enig spoor van hun verblijf
toendertijd zijn een aantal krijt op de muur
geschreven letters, die toen aanduidden dat
er een Engels hoofdkwartier was gevestigd.
Met het verbranden van het voorde legering
van militairen gebruikte stro en het woest
geknal van de daarin achtergebleven ge-
weerpatronen begon een volgende periode
die wat acheraf een stormachtige bleek te
zijn. De klompenbakken verdwenen omdat
klompen minder enlater in het geheel niet
meer gedragen werden, en ook de leerlingen
die 's morgens met een geurige in kranten-
papier verpakte spekpannekoek naar school
kwamen en in het speelkwartier de inmid-
dels steenkoud geworden pannekoek met
smaak nuttigden. Groot verschil met nu: de
Achterhoekse pannekoek is vervangen door
een keurig in papier verpakt koekje van een
bekend merk, dat volgens bijgeleverde aan-
wijzing een bijna eeuwigdurende gezond-
heid garandeert. De in de winter gezellig
snorrende kolenkachel verdween en werd
door centrale verwarming vervangen. Waar-
lijk een grote verbetering. Het leerlingental
steeg snel en dat maakte de bouw van een
nieuw vijfde lokaal - in 1956 - noodzakelijk.
Absolute topperiode voor de school was een
leerlingen aantal van om en nabij de 185, on-
der andere mogelijk door de toevalsfactor:
het Huidige verpleegtehuis Villa Nuova her-
bergde toen eengroot aantal zgn. spijtoptan-

ten, die uit Indonesië naar Nederland kwa-
men. Vaak grote gezinnen waarvan naar ver-
houding veel kinderen het onderwijs op de
Kranenburg volgden. Daarna ging het wat
leerlingen betreft wat bergaf. Drie oorzaken
waren daarvoor aan te wijzen: Villa Nuova
raakte door plaatsing elders in het land haar
bewoners langzamerhand kwijt, de grote
der gezinnen liep sterk terug, de bedrijven
van de agrarische bevolking werden groot-
schalig en dat bracht samenvoeging en dus
verlies van bezoning mee, en tenslotte kreeg
het platteland nog meer ontvolking te ver-
werken door een toenemende emigratie.
Het aantal onderwijsgevenden liep van vijf
terug naar drie, en is zelfs na samengaan met
de Medlerschool tenslotte op twee geko-
men.

Toekomstverwachting: Stichtingbestuur en
gemeentelijke overheid zinnen op mogeijk-
heden om een inmiddels door de tand des
tijds aangedaan gebouw op efficiënte wijze
aan te pakken, en zo dit niet mogelijk is en
zelfs nog vooruitstrevender plan ten uitvoer
te brengen. Doch het zou niet juist zijn om
in bespiegelinen te vervallen die ertoe zou-
den kunnen leiden dat een honderdjarige
oude schoen in gedachte reeds zou worden
weggeworpen, voordat er over de gerepa-
reerde zinvol gesproken is. Daarom zal er
feest zijn op de Kranenburg: de toekomst
moge brengen wat hij wil, maar de hon-
derdjarige dient geëerd te worden.
De feestcommissie heefft de voorbereiding
voor het eeuwfeest van de school practisch
"rond". H^fcordt een feest voor en met de
kinderen u^TA'ijf dagen zal duren. Op maan-
dag 26 oktober word het feest 's morgens
feestelijk geopend in de school aan de Ruur-
loseweg 97. In aanwezigheid van B en W, in-
spectie ojÉ^wijs, schoolbestuur, ouder-
commisswPouders en kinderen. Voor de
jeugd is er de hele week wat te doen, onder
meer woensdags een rommelmarkt. Vrijdag
30 Oktober wordt ter afsluiting een grote fan-
cy-fair gehouden. Ouders, leerlingen, oud-
leerlingen en anderen kunnen hier hun hart
ophalen. Men is van harte welkom.

J. Bosch, fraktievöorzitter PvdA:
„Niet verkeerd dat er een plaatselijke partij
bij zou komen"
"Ik zeg niet dat ik erom zit te springen maar als aanvulling op de landelijke politieke paryen
die in de gemeenteraad te Vorden /.ij n vertegenwoordigd, zou het niet verkeerd /ij n dat er een
vierde plaatselijke party hij zou komen". Dit zei de heer J. Bosch, fraktievoorzitter van de
P.v.d.A., woensdagavond tijdens een bijeenkomst van de afdeling Vorden van de GmvL,
CBTB en de ABTB, welke in bar bodega 't Pantoffellje werd gehouden.

De drie standorganisaties hadden de voor-
zitters van de vier politieke partijen in Vor-
den uitgenodigd om over de gemeentepoli-
tiek te spreken.
Namens de V.V.D. sprak de heer H. Tjoonk.
Hij gaf een uiteenzetting over het functione-
ren van de raad. Over het investeringssche-
ma zei Tjoonk: "We zijn er nu al twee jaar
mee bezig. Het schiet niets op, iedere keer
moet er weer wat gestreept worden".
De heer C. Chr. Voerman die sinds een
week de voorzittershamer bij de CDA-frak-
tie hanteert, stelde dat het CDA altijd al een
sterke relatie heeft met de agrarische sektor,
al was hij wel van mening datje op gemeen-
teniveau weinig aan de agrarische proble-
men kunt doen. "Dat gebeurt allemaal in
Brussel".
Wat betreft de gemeentelijke herindeling
stelde de heer Voerman datje hier de bevol-
king wel moet laten inspreken. Hij maakte
zich zorgen over de vergrijzing. "Vooral in
de agrarische sektor is opvolging een pro-
bleem. Laten we daarom zorgen dat er
grond beschikbaar komt voor jonge men-
sen".
Verder toonde de heer Voerman zich voor-
stander van het beginnen met het profijtbe-
ginsel. "Spreek ik een voetballer die de con-
tributie bijvoorbeeld te hoog vindt maar wel
rustig in de cantine voor zo'n vijftien tot
twintig gulden opdrinkt. Ik geef maar een
voorbeeld", aldus de heer Voerman.
De heer J. Bosch, fraktievoorzitter van de
P.v.d.A. gaf als verschil tussen zijn fraktie en

de overige raadsfrakties aan dat de balans bij
de P.v.d.A. meer naar de kant van de ge-
meenschap doorslaat. Bij de andere partijen
meer naar de kant van het individu. Terug-
kijkend op de afgelopen tien jaren konsta-
teerde de heer Bosch dat er in Vorden een
zekere verschuiving heeft plaats gevonden.
"Vroeger werd de gemeente gezien als het
goed houden van wegen. Gelukkig hebben
we sinds 1970 veel op ander gebied tot stand
gebracht. Denk maar aan het Dorpscen-
trum, leeszaal, vergroting sportacomodatie.
En dit is niet ten koste gegaan van het bui-
tengebied" aldus de heer Bosch.
DeheerG.J. Bannink(eenmansfraktie)stel-
de dat het Vorden zou sieren wanneer men
zou gaan bezuinigen. "Toch vrees ik dat de
belastingen omhoog moeten". De heer Ban-
nink toonde zich tegenstander van verho-
ging van de hondenbelasting. "Een goede
waakhond is op het erf onmisbaar. Er word
maar ingebroken als de mensen naar een
bruiloft zijn". De heer Bannink vond ook dat
de raad van Vorden heel voorzichtig moet
zijn met het treffen van allerlei voorzienin-
gen. "De baten van het gas moeten besteed
worden voor het aanleggen van leidingen in
de onrendabele gebieden. Ik hoop dan ook
vurig dat het buitengebied gas krijgt", aldus
Bannink.Sprekende over andere bezuini-
gingen stak de heer Bannink een pluim op
de hoed van de voetbalvereniging "Ratti",
die momenteel druk doende is een aantal
bezuinigingen door te voeren. "Een goede
zaak", aldus Bannink.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen
GRAVES, R. Dat hebben we gehad. IN-
NES, H. De gedoemde Oase. MCBAIN, E.
Calypso. SINGER, I.B. Een heerlijke dag.
THIJS, D. De vrouwenval. SPECIALE CA-
TALOGUS van de postzegels van Neder-

land. Nederlands Indië enz. VRIENDS, Th.
Parkieten houden. MEV1US, J. De Neder-
landse munen van 1795 tot heden. L1T, R.
van. Scheveningen: een badplaats in beeld.
TANG, A. van der. Stamboomonderzoek.
MELENBELT-NIEUWBURG,A. Onder
de dekens... tussen de lakens.
Openbare bibliotheek.

Het is weer spaarweek bij
de Rabobank
Een traditioneel gebeuren bij alle Rabo-
banken in Nederland is de Spaarweek. De
bank noemt het in haar publicitei tsuit ingen
"het Rabobank Spaarfeest", dat wordt geor-
ganiseerd van 19 tot en met 23 oktober a.s.
Gedurende die periode ontvangt elke nieu-
we spaarder, bij een minimum inleg van f
25,- een spaarpremie van f 7,50. Deze pre-
mie wordt op de nieuw te openen spaarreke-
ning bijgeschreven. Er zijn, onder het motto
"kleine geschenken onderhouden de
vriendschap", leuke attenties voorhanden.
Zo ligt er opnieuw de bij velen bekende Ra-
bobank Gezinskalender klaar. Een fraai
kleinood dat dit jaar als thema heeft "plaat-
sjes van liedjes". Aan de hand van prachtige
foto's van de Nederlandse fotograaf Kees
Scherer werd op het idee van titels van oud-
Nederlandse liedjes een kalender tot stand
gebracht, die iedere maand opnieuw voor
een fraai stukje wandversiering zal zorgen.

Het doel van de Spaarweek is het bevorde-
ren van de spaarzin. Vandaar ook dat juist
het belang van de individule spaarder veel
aandacht krijgt. Want ook al is men tegen-
woordig omgeven dooreen uitgebreid pak-
ket sociale voorzieningen, toch mag de bete-
kenis van het eigen spaarkapitaal niet wor-
den onderschat. Zeker niet in een tijd, die
economisch gezien niet zo rooskleurig kan
worden genoemd. Het "appeltje voor de
dorst" is toch voor zeer veel mensen een ze-
kerheid die ervoor kan zorgen, dat over een
wat langere periode tot aanschaf kan worden
overgegaan van zaken die niet of nauwelijks
meer uit onze dagelijkse samenleving.zijn
weg te denken.
Sparen kan gerust worden gezien als een
stap voor stap opbouwen van een bezit dat
later goed van pas kan komen en waarover
men vrij en naar eigen inzicht kan beschik-
ken.
Door de vele spaarvormen die er zijn, is het
voor iedereen mogelijk een keuze te maken
die al naar gelang de omstandigheden het
beste past. Een persoonlijk advies van de
kant van de bank zal daarbij, indien men dat
wenst, nummer ontbreken. Met name is er
een perfect spaarprogramma voorde jeugd.
Kinderen kunnen van hun geboorte via het
Rabobank Kinderspaarplan over een eigen
spaarrekening beschikken.
Zo rond de leeftijd van tien jaar kan dat Kin-
derspaarplan "overlopen" naar de speciale
Jeugdspaarvorm "Grijp 5", die op vijftienja-

Ter gelegenheid van de „Dag van het Brood" organiseerde vorige week 't Winkeltje een etalagewedstrijd. Vele inzendingen kwamen binnen.
Het juiste aantal centimeters van alle stokbroden in de etalage bedroeg 235 cm. De twee pryzen, elk een krentebrood werd gewonnen door
mevr. Schmitz en mevr. Hogendoorn. De kinderen moesten het aantal broden en broodjes tellen in de etalage, het aantal was 55 stuks. Er wa-
ren 10 winnaars, ieder ontving een leuk prysje.

.Brood doe er meer mee"

Dat was de slag/in wat uit de bus kwam by bakkerij van Asselt t i jdens de gehouden etalagewedstrijd ter gelegenheid van de Dag van het
Brood. De heer van Asselt Sr. reikte de pryzen uit aan de winnaars. Ie prijs mevr. Bosman, 2e prijs mevr. Mullink. Mevr. Bosma en Mevr.
Bloemendaal ontvingen elk een troostprijs. Het juiste gewicht van het witte brood was 4182 gram.

Ook b i j bakkerij Oplaat waren veel inzendingen binnengekomen. Hier moest men raden hoeveel gram krenten in het krentebrood zat welke
in de etalage stond. Het juiste gewicht krenten was 675 gram. Mevr. Weustenenk en Mevr. Gunnewick hadden het juiste gewicht geraden.
Elk ontvingen ze een krentbrood van bakkerij Oplaat.

rige leeftijd weer aansluit op het van over-
hcidswegen gepremieerde Ideaal Spaarplan
"De Zilvervloot". Hiermee kan men maxi-
maal tot aan de 29ste verjaardag sparen. De
Rabobanken verwachten dat, evenals in
voorgaande jaren, zeer velen gevolg /u i len
geven aan de oproep tot sparen, die van deze
Spaarweek uitgaat. Ongetwijfeld zullen ook
nu weer vele nieuwe spaarrekeningen wor-
den geopend, terwijl bestaande cliënten
hun saldo zullen willen versterken. De
Spaarweek bij de Rabobanken. Een gebeu-
ren dat ieder jaar opnieuw door jong en oud
op prijs wordt gesteld.

Vliegen met ziekenomroep
"De Opkikker"
Tijdens de laatste jaarbeurs van het Oosten
zijn door ziekenomroep "De Opkikker" 6
rondvluchten, geschonken door Central Air
Teuge, asl hoofdprijzen uitgeloot. Bij de ve-
le prijzen die er te winnen waren kwamen
deze hoofdprijzen er extra bij.
De prijswinnaars zijn:
C.G. Klaassen uit Zutphen, F. v.d. Sluys De-
venter, J. Lunenburg, Deventer, H.A. Ste-
renbosch Dalfsen, R. de Rozario Vorden en
H. Bulsink uit Aalten.
De ziekenomroep "De Opkikker" dankt te-
vens alle middenstanders, die onze jaar-
beurs tot een succes hebben gemaakt, wij

kunnen u voor onze patiënten in de Leeuwe-
rikweide en Huize St. Hli/abeth weer een
heleboel doen. Mogen wij volgend jaar weer
op u allemaal rekenen?

Gratis verlichtings-en
fietscontrole
Traditioneel (voor de 15e maal in successie)
stellen in de laatste week van oktober de
Vordense garagebedrijven bij toerbeurt 's
avonds weer hun deuren open voor een gra-
tis verlichtingscontrole en bandenadvies
voor de automobilisten. In diezelfde week
bieden de plaatselijke r i jwielhandelaren
gratis gelegenheid de fietsen te laten contro-
leren.
Niet voor niets richt de WN zich ditmaal in
haar landel i jke ak t i e op de fiets onder het
motto "Fietsen laat je /ion". Vooral in dit
donkere jaargetijde is hot voor e lke wegge-
bruiker van groot belang dat hij zich laa t / ion
en gezien wordt. En daaraan mankeert bij
vele auto's nog wel het een en ander, maar
bij de veel kwetsbaardere groep fietsers
meer.
Het bestuur van de VVN afdeling Vorden is
dan ook bijzonder verheugd over het fei t dat
alle garagehouders on rijwielhandelaren in
Vorden zich spontaan blijven inzetten en
hun onmisbare steun verlenen in het belang
van een veiliger verkeer.

Thema-avond "Mensen
alleen"
I let onderwerp dat a.s. maandag, 19 oktober
aan de orde zal komen lu id t : "Mensen Alleen
in het ziekenhuis".
Hierover /al Drs. P. Ulst, van het Nieuwe
Spi t taa l het een en ander /.eggen. I )e manier
waarop een mens zijn alloen zijn be leef t ,
wanneer hij ge/ond is, /al bepalend zijn voor
zijn ervaring in hot ziekenhuis. Daarbij moe-
ten we niet vergeten, dat mensen, die nor-
malitor niet alleen staan, in het ziekenhuis
óók erg al leen kunnen zijn. Misschien kun-
nen alleenstaanden hier iets aan doen, om-
data j u i s t /ij weten wat het betekent a l leen te
/ij n of je /.o Ie voelen. Ook /ouden alleen-
staanden elkaar in de/e situaties erg goed
kunnen holpen en opvangen.

I l oe is de real i te i t in het z iekenhuis; kan er
iets aan gedaan worden? Over al de/e /aken
kunt U horen en eventueel van gedachten
\\ isselen a.s. maandag, 19.45 uur , zaal de
Oude Poorto, hoek Laarstraat/Uerkelsingel,
ingang parkeerkterrein te Zu tphen .
ledere al leenstaande uit Zu tphon of wijde
omgeving is er van harte welkom.
Nadere in l i ch t ingen omtrent de Stichting
"Mensen Alleen" kun t U verkr i jgen door te-
lefoonnummer 20187 óf 27057'óf 2043 l tus-
sen 19.00 en 20.00 uur te bellen, te Zutphen.



ZIE ONZE ETALAGES

vemwrzelt alle prezen in onze i
VERBOUWINGSOPRUIMING

van donderdag 8 oktober t/m donderdag 5 november
(MET TOESTEMMING VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL)

TIENTALLEN TOONZAALMODELLEN IN:
BANKSTELLEN, WANDMEUBELEN, EETHOEKEN,
FAUTEUILS, SLAAPKAMERS, TIENERKAMERS etc.

met honderden guldens voordeel

Kom vlug
weg is weg

KOOPJES
MET

1900,-
VOORDEEL

MODERNE
ELEMENTEN WAND

2,70 breed, bali-bruin essen, met bar,
vitrine, t.v.-ruimte en verlichting

van: 2275,-voor: 1695,-
MODERNE HOEKKOMBINATIE
3 + 2 zits, bali-bruine romp
beige/bruine tweedstof (50 %wol)
beklede armleggers
prima zitkomfort

van 4325,- voor: 2998,-
EIKEN TOOGKAST
een pracht meubel
met massief eiken front
1,49 m breed nu: 1585-

EEN STERK
VOORBEELD

Zowel de vormgeving als de kwaliteit maken van
dit massief eiken bankstel met losse, rundlederen
zit- en rugkussens en ^*^***^m
gestoffeerde armleggers •••l
een Ijzersterke favoriet /^f^fl. 1M

In onze opruiming! ••Ww^^B

Een pra Ie aanvulling hierbij is de massief I|QO
elkens. .afel af meting: 130x60 cm. füO."
Helemaai net einde wordt dit Interieur met deze
grandioze servleskast met massief eiken front.
215 cm hoog, 149 cm 1QQC
breed en 49 cm diep lifJKI."

EIKEN EETHOEK
eetkamerstoelen massief
eiken/skai bekleding op de
zitting van: 184,- nu

AANBIEDINGEN VAN DE VOLLE ROL

WOONKAMERTAPIJT

159,
JPASSENDE EETKAMERTAFEL

p.st.

120 x 80 cm, uittrekbladen
van: 375,- nu 339-

WANDMEUBEL
met massief eiken panelen, t.v.-ruimte, verlichting
en veel bergruimte
1,83 m breed, 1,86 m hoog
en 55 cm diep
van: 2265,-

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT: 1795,-
EIKEN BANKSTEL (massief)

mooie gebloemde draion velours
3 zits band -i- 2 fauteuils
gaan er uit

van: 2120,-voor 1795,-

400 breed, zuiver scheerwol, 5 jaar garantie
(in 2 kleuren)

van 229,- voor 198,-
(gratis leggen)

WOONKAMERTAPIJT
(desso tapijt, 400 breed, 5 jaar garantie

van 209,- voor 175,-
(gratis leggen)

SLAAPKAMERTAPIJT
400 breed, nylon, 5 jaar garantie (3 kleuren)

MANOU HOEKKOMBINATIE
in robuuste uitvoering
met wildlederen
kuipkussens

wij bieden u dit showroom-
model met 885,- voordeel
van 4385,-

3498,-voor

IVIIIVIIotl 3-delig massief eiken 179,- voor

LCl\ l UUIlD/Alx massief eiken met bovenblad voor lUïf ,~~

BOEKENKAST eiken, 1,84 m hoog voor 275,—

lAU l tUILo massief eiken (2 modellen) vanaf ZilÏJf~

LEDIKANT 90/200 grenen incl. bodem nu l 99,—

!• V. l\Mo l eiken met lade + 2 deuren 379,-nu

van 89,- voor

(gratis leggen)

GANG- en
KEUKENLOPER

SLAAPKAMER
IN DIVERSE HOUTKLEUREN
BESTAANDE UIT

• ledikant 140 x 200
• 2 nachtkastjes
• opbouw met verlichting

STUNTPRIJS: 749-

SLAAPKAMER
GEHEEL MASSIEF EIKEN
BESTAANDE UIT

• ledikant 140 x 200
• 2 nachtkastjes met klep

EENMALIG: 1245,—

80 breed

100 breed

120 breed

nu 20,95

nu 23,50

nu 25,95

LINNENKAST
1/2 hang, 1/2 leg, grenen struktuur PAKKETPRUS: 169-

T

VERDER COUPONNEN
TAPIJT- EN GORDIJNSTOFFEN

VOOR WEGGEEFPRIJZEN
(ZIE ETALAGE)

POLYETHER MATRASSEN
KWALITEITS MATRASSEN VOOR WEINIG GELD

1 PERSOONS VANAF 99,— 2 PERS. S.G. 35,140/200 245,—

VEREN KUSSENS: PERSTUK 19,95
2 VOOR 29,95

ZUTPHENSEWEG 24 - TELEFOON 05752-1514

SCHEEPSBED
90/190 met schuifdeuren, grenen strukt. PAKKETPRUS:

SCHRIJFBUREAU
bruin metalen frame, grenen struktuur PAKKETPRUS:

.1.

_L

^_ ^_ ^̂ ^̂ _̂ ^_ ^^^_ ^^^_ ^_ ^^_ ^_ ^M ĝpr i~^j i t i i i_i\ iv^i_vvi_vj^.i- i i_i_i_i vs vs 11 ww r w&~ i%* I*T

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND
RESERVERING VOOR LATERE LEVERING TOT
12 MAANDEN GRATIS INCL. VERZEKERING
GRATIS BEZORGEN DOOR EIGEN VAKMENSEN
VOOR MEERDERE KNALAANBIEDINGEN
ZIE ETALAGES
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KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

dC J %« %Ji • volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

TOYOTA Corolla DX 1980
TOYOTA Starlet 5 sp 3 drs 1978
TOYOTA Corolla 30 deiuxe 1978/79
TOYOTA Carina 1.6 de luxe 1976
TOYOTA Cressida 4 drs deiuxe 1978
TOYOTA Celica 2000 XT 1979
V.W. Passat 1977
FORD ESCOrt 2 drs de luxe met gasinst 1978

OPEL Ascona 4 drs 1977
FIAT 128 1976
DATSUN Sunny 120 Y 1979

—

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), Vor-
den, Ruurlo en Zie uwen t

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G.), tel. 05753-1256
Erken gas-inbouwstation van Toyota-Vial/e
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

corduroy
stretch
pantalon-
Voor de
prijs hoejt u
het niet te
laten.

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen

Ook van houten balken

Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g. 1335.

_ meubels
stofferen
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

Spaarweek
Rabobank S

19 t/M 23 OKTOBER

Kwaliteit kopen,haal 't
bij de vakman,

MT ̂  M A, ̂  M ̂  •• •• •• ^

,Xï>e^ ^<s38sr
l I I l

Oktober, in uw tuin en bij Welkoop
natuurlijk de bloembollenmaand
bij uitstek. Welkoop heeft in deze

maand fantastisch kleurige
aanbiedingen. Veel tuinplezier
voor elk wat wils, tegen prima

prijzen.

Nu kunt u bij Welkoop zelf uw
keuze maken uit die fantastische
bollen weelde. En kijk dan gelijk

naar de prima kwaliteit
gereedschap, de tuincompost en
potaarde. Dan weet u zeker dat u

goed tuiniert.

Een greep uit onze bloembollen
aanbiedingen:

Triumph tulpen
Bolgrootte 10-11, gemengd pakket.
25 stuks voor r •? qrr

Darwin Hybriden tulpen
Bolgrootte 10-11, Apeldoorn, kleur rood.
40 stuks voor r c <yc

Botanische tulpen
Bolgrootte 11-12, kleur rood/geel.
25 stuks voor r c oc

Kijk in de Welkoop bloembollengids
voor ons compleet assortiment.

Heeft u hem al gezien, de
bloembollengids van Welkoop?
Hij komt in uw bus of haal hem in
deWelkoopwinkel.

Steekbats
met half gebogen dul en 90 cm
essen-houten T steel
Van f 17.95 voor

Bladhark
Sterke kunststof bladhark met geplastifi-
ceerde stalen steel (met ophangoog).
Van f 8.95 voor ^V25

/•

Snoeischaar
Licht metaal, gemakkelijk hanteerbaar
voorf 18.65
Bloembollen-planter
Bollen planten op de goede manier, dat
doet u met een bloembollenplanter. (met
maatverdeling)
Voorf 6.95
Fort kruiwagen
100 liter, gelagerd wiel met luchtband
Kunststof bak. Voor r A r\n

Compostcontainer
Met schuifbare kunststof panelen 0 77 cm.
hoogte 74 cm. Inhoud 340 liter
Voorf 59.80
Tuinkruiwagen van Fort
70 liter, gelakt onderstel, gegalvaniseerde
bak als bouwpakket.
Voorf85,-

,\\cooP>
N,

Schroevedraaierset 7-delig
1 fitting schroevedraaier
2 kruiskop schroevedraaiers
4 schroevedraaiers oplopende
maten met plastic handvat.
Voorf 23.60
Ellen tochtprofielen
in PVC of aluminium.
Vanaf r 7; T c

T j.DD p.m.

Hang- en sluitwerk
Welkoop heeft 't, te kust en te keur

Kenner vleesbrokken
Voor sterke honden die van krokante
happen houden.
1, 3,15 kg. vanaf r T TC

Kenner hondediner
Complete warme maaltijd voor uw hond
vol vitaminen en eiwitten.
1.5, 3,15 kg. vanaf r A -jr

Welkoop...
altijd goed voor elk dier
Paardebrokken, knaagdiervoer,

kattevoer, vogelvoeders en zaden,
granen, schapekorrels, schelpen-

zand, sepia, trosgierst, konijne-
korrels. Dierbenodigdheden, bij

Welkoop altijd in voorraad.

De grondverbeteraars
Welkoop
gebruik ze goed voor meer tuinplezier.

Turfstrooisel, tuinturf,
potaarde, ivosta siertuin
compost
irvdiv. verpakkingen voor lage prijzen.

Orcon overalls
Bij Welkoop altijd lager in
prijs. Oerdegelijke zware
kwaliteit. 2 zakken, 2 borst-
zakken, 1 achterzak. Lever-
baar in de maten
46 t/m 60 en in de kleuren
blauwen khaki. m mi M44.

Janson Potcrick
Type PH 5, gietstalen
uitvoering.
Hefvermogen tot 5 ton
Van f 95,60 voor £ Q/i _

Type PH 12
Hefvermogen tot 12 ton.
Van f 122,75 voor r /i QC _

Kenner hondebrokken
De complete maaltijd voor uw hond.
1.5, 5, 25 kg. vanaf r n n r Bovenstaande prijzen inclusief

B.T.W. geldig t/m 11-11-81.

Gemengde
Darwin tulpen
Bolgrootte 10-11.
100 stuks voor

Grootkronige
narcissen
Bolgrootte III, kleur geel.
25 stuks voor

Tuin-hyacinten
Bolgrootte 14-15, kleur blauw.
15 stuks voor ̂ ^ AC

r

8;
Hobbyspade
Gelakt stalen blad, 85 cm lange
beuken houten T-steel.
Van f 18.95 voor

Paperwhite
narcissen
Bolgrootte 15-16, kleur wit
5 stuks voor

J
Welkoop voor kwaliteits

gereedschap en de beste bollen
voor een fleurig tuinseizoen.

Prijzen inclusief B.T.W. geldig t/m 31

i doet z'n naam eer aan!
HENCELO-C, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Gasprijzen omhoog!

Stookkosten omlaag!

Bereikbaar met een goed gecontroleerde en schone in-
stallatie verzorgd door

LAKERVELD
Bel nu 21 70. De Bongerd 28

(ook bad/keukengeisers en Boilers, bij meerdere toestel-
len aanzienlijke kortingen)

TUINCENTRUM

IS! Een centrum voor
prachtige

kamerplanten
en voor

alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

lJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naar de specialist

Zutphenseweg 15 — Vorden — Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN



Grijp deze kans

VERBOUWINGSOPRUIMING
van donderdag 8 oktober t/m donderdag 5 november

Wij gaan stoppen met de verkoop van textiel en modeartikelen.
Gedurende de opruiming geven wij op alle textiel en mode

25% KORTING Zoekt uw voordeel

25%
KORTING HELMINK

(met toestemming v/d kamer van Koophandel)

Zutphenseweg 24, Vorden. Tel. 1514

25%
KORTING

ALS HET OM AUTORIJLESSEN GAAT..
WIJ LESSEN IN V.W. „JETTA".

NU OOK IN „MAZDA" AUTOMAAT.

BOVAG AUTORIJSCHOOL
„DE EENDRACHT'

J.H. Hilferink, De Boonk 39. Vorden, tel. 1619

Gezellig zelf kleding maken!!

LEKKER VOORDELIG
met die
winterwarme stoffen van

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

Heeft U ze al geproefd?

Speculaas enOnze

gevulde speculaas
een klasse apart.

Weekend Reclame:

gevulde speculaasstaven

Warme Bakker OPLAAT
bakt het voor U. Tel. 1373

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

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
rv-servlce
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Bloembollen van Kettelerg
kunnen er altijd nog wel bij

NEDERLANDSE
HOVENIERS EN

QROCNVOOflZIENCRS

HOVENIERS MET

PLANT ZE NU!!

Tulpen - Hyacinthen
Narcissen - Crocussen
en vele anderen.

Komt U geheel vrijblijvend eens
binnenlopen.
Een goed advies is ons devies.

Fa. Gebr. Kettelerij
ZUTPHENSEWEG 64 - VORDEN

Sportief en voetvriendelyk met
KONA SCHOLEN

Hoe wild het er ook toegaat, deze kinder-
molière van Kona stapjes kan ertegen.

F A^T\/
maat 24/3 5

Vlotte sportieve molière van Eve en Adam
shoes voor hem en haar.

maat 36/46

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Landbouwers

Binnenkort komt er weer VLOEIBARE SCHUIMAARDE beschikbaar

VOOR BEKALKING
VAN UW BOUW- EN WEILAND
Bevat ongeveer 45%droge stof.

De droge stof bevat 200 kg. zuurbindende waarde
4 kg. N
8 kg. P2 O5
1-6 kg. k20
8 kg. MgO

Alle inlichtingen te verkrijgen bij

J.GA Korenblik Warnsveld. Tel. 05750-20853

Alleen bij ons. Army jack
van 100% bedrukt katoen
Clitritsbare capuchon
in de kraag.
Veel zakken met
kleppen en ritsen.
Olijfgroen
of middengrijs.

f179,-

Zijn jongensachtige
opstelling
Is gewoon jong, weet wat hij wil.

Beweegt zicht graag in de avontuurlijke Army-look

MODEHUIS

FASHION

VORDEN TEL (05752) 1381 FN13

Kunstgebiüenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

VOORAL UW

Wapen- en Sporthandel

Martens
itttds dotltrtffendl

Zutphenseweg Vorden

HONDA CARRARO
2- en 4-wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

JOWÉ BRANDERHORSTWEG5
KEIJENBORG HENGELO (Gld,
TELEFOON 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.
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Lovende woorden voor jubilerende marktvereniging

Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Vordense Marktvereniging gaf het bestuur
zaterdagmiddag een geanimeerde receptie in zaal Bakker. Voorzitter A..I. Zweverink gaf tij-
dens /.ijn openingswoord een over/.icht over de afgelopen 75 jaren. ZO werden er al rond 1910
500 koeien en enkele duizenden biggen aangevoerd. Wat betreft de biggenaanvoer, hier
kwam in 1961 de klad in vanwege het mond- en klauwzeer. Ook ging Zweverink in op het hui-
dige funktioneren van de markt, waarbij bij aantekende dat de supermarkten nu niet bepaald
bevordelijk /ijn voor het marktbezoek.

Nadat ceremoniemeester Johan Pardijseen
definitie had gegeven over een toespraak
(een toespraak moet net een b ik in i /ijn, niet
te groot, niet te k le in maar moet wel alles
omvatten) kwam allereerst Burgemeester
Vunderink zijn gelukwensen aanbieden.
"De marktvereniging behoort in Vorden tot
de categorie verenigingen die voor een be-
langrijk deel medebepalend / i j n voor ons
dorpsbeeld. Want wat is een plattelands-
dorp /onder markt'.'Je kunt een marktple in
hebben, maar /onder markt is dat een wijn-
nes /onder inhoud," aldus burgemeester
Vunder ink .
Hij ging voorts in op de funktie van de
marktvereninging in de Vordense gemeen-
schap heelt, "/o heeft de martkvereniging
middels subsidies aan scholen bijgedragen

aan de financiering van het onderwijs in on-
ze gemeente. Maar dat geldt ook voor een
stuk sociaal-kultureel werk. Wij zijn daar
verheugd over en ook de Stichting Sociaal
Cultureel Werk, die tot dusver vergeefs aan-
klopte bij de gemeente voor de subsidiëring
van een sociaal kultureel werker en zich ten-
slotte maar wende tot de kerken, zal onget-
wijfeld hoopvol uw kant uitkijken, aldus
burgemeester Vunderink.
Over de toekomst van de markt in Vorden
toonde de heer Vunderink zich optimis-
tisch. "Op de markt is je gulden nog steeds
een daalder waard, al hoop ik dat de plaatse-
l i j k e winkel iersverenigingen mij deze uit-
spraak niet kwalijk neemt. Ik denk namen-
lijk dat een bloeiende markt ook voor de
plaatsel i jke winkeliers positieve kanten

heeft, omdat het de aantrekkelijkheid van
Vorden als koopcentrum bevordert", aldus
burgemeester Vunderink die de jubilerende
vereniging een plant aanbood.
Namens de V.L.C. "De Graafschap" en de
Rabobank werd het woord gevoerd door de
heer H. Tjoonk. Hij toonde zich maar wat
verheugd over de vrijdagmarkt in Vorden.
"Dan krijg ik tenminste nogeens vis op mijn
brood", aldus Tjoonk die twee enveloppes
met inhoud aanbood.

De heer G.J. Harmsen sprak als "noaber" te
weten de martvereniging uit Hengelo. Hij
benadrukte de goede onderlinge verstand-
houding t^gn beide verenigingen. "We
streven dt^^clc belangen na. Bij ons de
paarden en bij jul l ie de wekelijkse kramen",
aldus de heer harmsen die een geschenk on-
der couvert aanbood. Namens de commis-
sie leden w^rï tot slot van deze receptie het
woord gcv^B door heer H. Weenk, die het
jubilerendeDestuur een megafoon in het
vooruitzicht stelde.
Sekretaris J.J. v.d. Peyl bedankte tenslotte
alle sprekers voor hun lovende woorden.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

s.v.Rattil-Wilpl 1-2
Ratti speelde in de eerste helft met de wind
in de rug. De ui t t rappen van keeper Wassink
vielen dan ook diep in de Wilp-defensie
neer. Wilp trapte nogal eens mis in de ach-
terhoede, waardoor Rat t i zeker 2 doelrijpe
kansen kreeg, maara jammer genoeg liet lig-
gen. Na een h a l f u u r spelen kreeg S m e i t i n k
de bal op het middenveld, l iep met de bal
aan de voet even door, plaatste de bal precies
voorde voeten van rechtcsbuiten H. Eggink,
die op zijn beurt een Wilp-speler omspeelde
en de bal in het doel deponeerde 1-0. Smei-
t i n k schoot daarna tot tweemaal toe keihard
op het doel. Maar de schoten gingen rake-
lings over en naast. 10 minuten voor tijd
dnam Wilp het heft in handen, maar Rat t i
mocht van geluk spreken dat er werd gerust
met een 1-0 voorsprong.

Na de thee kwam Wilp, mede doordat zij de
wind in de rug kregen sterk opzetten. Na 6
minuten spelen in de tweede helft scoorde
de Boer voor Wilp de gelijkmaker uit een
1-1. Ratti kreeg naderhand nog.wel enkele
kansen, maar Wilp was nu de betere ploeg.
De corners van Wi lp waren gevaarl i jk, Ratt i
had dan ook geluk dat zij niet meer op ach-
terstand werden ge/et. 3 Minuten voor het
eindsignaal werd door de aanvoerder van
Wilp, speler Bosgoed de volledige winst bin-
nen gehaald, eindstand 1-2 in het voordeel
van Wilp.

Scheidsrechter Meijer mag op een goed ge-
leidde wedstrijd terug/ion.

Uitslagen en programma s.v. Ratti

Uitslagen van 10-10 en 11-10 1981: afd. Zater-
dag: s.v. Ratti l - Wilp 1: 1-2; SSSE 3 - s.v.
Ratti 2:4-1; s.v. Ratti 3 - Eerb. Boys 3: 4-2.
afd. Zondag: /utphania 4 - s.v. Ratti l : 2-7.

Programma 17 en 18 oktober: afd jeugd:
s.v. Ratti al - Hercules a l : Ruurlo b2 - s.v.
Ratti b l : s.v. Ratti cl - Markelo c3.
afd.Zaterdag: P.P.T. l -s.v. Ratti l : sp. Eefde
3 - s.v. Ratti 3: afd zondag: S.H.E. 2 - s.v. Ratti
l : s.v. Ratti 2 - Witkampers 5: De l loven 6 -
s.v. Ratti 3: afd. Dames: s.v. Ratti l - Sp. Teu-
ge l : Markelo 2 - s.v. Ratti 2.

Zutphania 4 - Ratti 1 : 2 - 7
Rat t i l afdeling zondag was zondagmorgen
in Zutphen goed op dreef en wist liefts een 2-
7 zege te behalen op het vierde van Zutpha-
nia. Middenvelder Antoon Peters opende
de score na een doorbraak (0-1), waarna de
/utphania middenvoor met een fraaie kop-
bal de stand gelijk maakte: 1-1. Door een af-
standschot van Robbie Heuvelink kwam
Ratt i op l -2, waarna Jan Waarle nog net voor
rust 1-3 scoorde door de bal zuiver in de
rechterbovenhoek te plaatsen. De scheids-
rechter liet voor de rust ook een speler van
Ratti en Zutphania vervangen door gebruik
te maken van de wisselwerkingsregel.
Na de thee kwam Ratti via Wim Koers op 1-4
en scoorde Robbie Heuvelink de stand naar
1-5. dank zij een fraaie kopstoot van de Zut-
phense middenvoor (vanuit een vrije trap)
werd mhet 2-5. Antoon Peters en Jan Waar-
Ie bepaaldden hierna de eindstand op 2-7.

Uitslagen en programma v.v. Vorden

Uitslagen zaterdag 10 oktober; Vorden Ao -
Witkampers 4-2; Baak Al -Vorden Al 2-1;
Wilh. SSS B l - Vorden BI 1-0; Vorden B2 -
Erica B4 2-0; Vorden C l - B r u m m e n C l 1-7;
Vorden C2 - Zutphen C2 6-0. Zondag 11 ok-
tober: SHE 2 - Vorden 4 3-2; Oeken 6 - Vor-
den 7 0-2.
Programma zaterdag 17 oktober: Vorden Ao
Vrij. KI. Dochteren Al -Vorden A l : Vorden
B l - Hercules B l : Vorden B2 - Zutphen B2:
AZC C l - Vorden C l: De Hoven C l - Vor-
den C2: Vorden C3 - Erica C2. Zondag 18ok-
tober: Vorden - Winterswijk: Warnsveld 2 -
Vorden 2: AZC 4 - Vorden 3: Vorden 4 - SCS
l: Vorden 5 - Baak 2: Zutphania 5 -Vorden 6:
Vorden 7 - Witkampers 10: Vorden 8 - Zut-
phania 7.

Vorden '64
De vordense zwem- en poloclub "Vorden
'64" heeft weer een begin gemaakt met de
wintertraining in het overdekte zwembad in
Eefde. Tevens bestaat de mogelijkheid om
iedere week te zwemmen. Inlichtingen kan
men verkrijgen bij mevr. J.H. Ha/ekamp-
Aalpoel aan het Jebbink 69 (telf. 2811).

Zaalvoetbal Velocitas
Het eerste team van de zaalvoetbalvereni-
ging "Velocitas" uit Vorden heeft in Ruurlo
de competitiewedstrijd tegen Halfweg 2 met
4-3 gewonnen. Nadat halfweg de leiding had
genomen, bracht Richard Bargeman de ba-
lans en evenwicht. Vlak voor rust schoot
Rob Henstra tweemaal tegen de paal. In de
tweede helft liep Velocitas tot 3-1 uit, door
doelpunten van Jan Leegstra en Richard
Bargeman. Halfweg kwam sterk terug en
haalde op tot 3-3. In de slotfase stelde Hein
Rothman de Vordense zege veilig 4-3.
Velocitas 2 verloor met 4-0 van Huurlo 1.

Waterpolo
Gehjk spel Vordense Dames
De dames van Vorden hebben de competi-
tie wedstrijd tegen OKK uit Eerbeek met 2-2
gelijk gespeeld. Na 17 seconden stond OKK
reeds met 1-0 voor. Hermien Kamerling
bracht de balans in evenwicht 1-1
In de tweede periode nam Vorden via Diseré
Westerveld een 2-1 voorsprong. Henriet Ha-
zekamp miste vervolgens een strafworp. In
de laatste periode werd het 2-2. De jongens
van Vorden verloren met 7-2 van Proteus.

Winst voor heren poloers
Vorden
De heren van Vorden hebben zaterdaga-
vond de competitiewedstrijd tegen Dior uit
Loenen met 6-4 gewonnen. In de eerste pe-
riodehad Vorden een 2-1 voorsprong, dank-
zij twee doelpunten van Arjan Mengerink.
In de tweede periode bracht Hans Brinkman
de stand op 3-1, waarna Dior tegenscoorde.
In de derde periode werd het 3-3 en vervol-
gens 4-3 door Arjen Mengerink. In de laatste
Periode liep Vorden via Gerrit van Bemmel
en Arjen Mengerink tot 6-3 uit, waarna het
in de laatste seconde 6-4 werd.

Dash-Dames halen l punt in
Boxmeer: heren weer volle
winst
Op l uur en een kwartier rijden van Vorden
ligt Boxmeer. Dit is de plaats waar het eerse
damesteam van Dash de afgelopen zaterdag
dehandschoen moest opnemen tegen de
dames van Explosie. Zo'n reis is niet direct
bevordelijk voor een goede concentratie.
Niettemin bleken de Vordensen in staat be-
hoorlijk weerstand te bieden en had de
einduitslag gunstiger voor hun uit kunnen

pakken. Door een blessure van Karin Leij-
ser (enkel) en een lichte Tineke Elbrink
moest een ander systeem worden gespeeld.
Invalster Marga Heuvel ink functioneerde
goed. Dash kon door een en ander niet haar
eigen spel spelen. Met de setstanden 15-13,
14-16, 6-15, 15-8 en 15-7 moest Dash met
een 3-2 nederlaag de terugreis naar Vorden
aanvaarden.
De heren boekten in Twelloafgelopen zater-
dag tegen Wilp de derde volledige overwin-
ning en successie. Dit is een uitermate>ian-
te uitganspositie. De sterkere tegenstanders
zullen ook nog wel op komen dagen, maar
een goed begin is er in ieder geval. In de
tweede set verlapte de aandacht van Dash en
kon men niet tot het normale aanvalspat-
roon komen. Uit de setstanden blijkt, dat
Dash eigenlijk niet veel moeite heeft gehad
Wilp de das om te doen: 11-15,15-8,8-15 en
5-15.
Programma donderdag 15 oktober: Deven-
ter: m.jun. Olympia - Dash
Zaterdag 17 oktober: Diepenveen j.jun.:
DSC - Dash; Harfsen ds. 3e kl. Dash 6 - Harf-
sen 2; Dash 7 - Hercules 2; SCHALK-
HAAR m.asp. SVS l - Dash d; HENGELO
m. usp. DVO l -DashaJ.asp.DVO l -Dash
a; BRUMMEN m.asp. Bruvoc 2 - Dash b;
Brudoc l - Dash c
VORDEN hr. prom. kl. Dash - DVO
ds. prom. kl. Dash 2 - Isala 3
ds. 3e divisie. Dash - Famingos uit Gennep.

Gelijkspel Damclub DCV
Het eerste team van DCV moest zaterdag
aantreden tegen LDG Leiden. Dit team
stond onderaan met O punten uit 3 wedstrij-
den, maar DCV had de handicap met 4 in-
vallers te moeten spelen. DOor een takti-
sche manoevre waarbij 2 invallers aan de
eerste borden werden "opgeofferd" werd
nog een 10-10 bereikt, waar wel een blunder
van Ruesinks tegenstander De Konink voor
nodig was.
Bij de stand 9-9 kon Theo Slütter zijn stand
nog net remise houden. Hier waren de indi-
viduele uitslagen: G. Hulshof-A.v.d.Kwar-
tel 0-2; J. Lankhaar-F. Ong 0-2; H. Luimes-
W.J. Klijn 0-2; H. Graaskamp - P. Bronstring
0-2; H. Ruesink - M. de Koning 2-0; J. Mas-
selink - H.v.Winkel 2-0; B.^ÉMenhuis -
S.v.d.Kwartel 1-1; S. Wiersma ̂ pv.d. Bom
2-0; G. Wassink - T. Uittenbogaert 2-0; T.
Slütter - M. Leiwakabessy 1-1.
DCV bezet momenteel de 4e plaats achter
Amsterdam '80, Umuiden en Elrohede.
Niet zonder enig fortuin heeft j^E^ordense
reserveteam de nederlaag teg^^ZW Zut-
phen Warnsveld beperkt weten te houden
tot 11-9. W. Postma, die tegen Hulshof
speelde, maakte in een kompleet gewonnen
stelling een denkfout waardoor zijn beslis-
sende kombinatie uitliep in een remises-
teling, die Hulshof later zelfs nog won. Ook
SLoetjes stond slecht tegen Van de Boor
maar Van de Boor behandelde de stand niet
goed zodat de remise daar was. Daat staat te-
genover dat Wiersma tegen de sterke P.
Achterstraat een schijfwinst over het hoofd
zag. De individuele uitslagen zijn: P. Ach-
terstraat - S. Wiersma l - l ; R. Kampman - B.
Nijenhuis 0-2; W. Kampman - G. Dimmen-
daal2-0;G.Nengerman-J.LankhaarO-2;H.
Groen j r . - J . Hoenink2-0; C. Lammers-H.
Wansink 2-0; J. Achterstraat - B. Breuker 2-
0;W.Postma-G.HulshofO-2;W.Smedinga
- H. Klein Kranenbarg 1-1; A. v.d. Boor - W.
SLoetjes 1-1.
Het derde team speelde een thuiswedstrijd
tegen DCH 2 uit Hengelo. DCV nam door
fraaie overwinningen van Eckringaen Sloe-
tjes wel op een 7-5 voorsprong maar toen
was al duidelijk dat Wentink zijn overmacht-
seindspel ging verliezen. De einduitslag
werd dus bepaad op 7-7. De persoonlijke uit-
slagen zijn hier: B. Wentink - M. Hoefsloot
0-2; B. Rossel - B. Harkink l - l ; H. Hoekman
- J. Luyten 1-1; W. Sloetjes - T.G. v. Manen
2-0; J. Lamers-G. Kreunen 1-1; P. Eckringa
- H. Dijkman 2-0; G. Brummelman - J. Wen-
tink 0-2.

Onderlinge damcompetitie
DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van de
Vordense damclub DCV werden de volgen-
de wedstrijden gespeeld: J. Krajenbrink - H.
Graaskamp 2-0; groep 2: H. Russink - G. ter
Beest 2-0; J. Masselink-B. Nijenhuis 1-1 ;T.
Slütter - H. Wansink 1-1; groep 3: G. Was-
sink - G. Hulshof 2-0; W. Wesselink - J. Hoe-
nink 2-0; H. Grotenhuis ten Harkel - H.
Kle in Kranenbarg 2-0; Jeugd groep 1: P.
Besselink - M. van Burk 0-2; W. Berenpas -
W. Hulshof 2-0; E. te Velthuis - B. Hiddink
2-0; groep 2: G. Brinkmana - A. Plijter 0-2;
H. Berenpas - B. van Zuylekom, 2-0; B.
Voortman - J. Brandenbarg 2-0; M. Boers-
broek - J. Kuin 2-0; E. van Est - M. Bouwman
2-0; R. Bulten - R. Slütter 0-2; E. van Est - G.
Brinkman 0-2; B. Voortman - R. Slütter 0-2;
J. Kuin - J. Brandenbarg 2-0.

Aspirantenteam DCV
kampioen van Nederland
Het Vordense aspirantenteam is zaterdag in
Nijkerk kampioen van Nederland geworde-
n. Het is de vierde keer in de geschiedenis
van damclub DCV dat een aspirantentitel
de nationale titel behaalt. Dat was in 1973,
1974 en 1975. Aan het succes van dit jaar

hebben meegewerkt: Johan Krajenbrink,
Wieger Wesselink, Henk Hoekman, Patrick
Eckrnga, Ernst-Jan Wuestenenk en Arno
Hiemcke. Einduitslag: l en kampioen van
Nederland DCV Vorden; 2. Paasbos Nij-

kerk; 3. Doetinchem; 4. Brunsum. De indi-
viduele resultaten waren: Wieger Wesse-
l ink 6 punten; 2. Johan Krajenbrink, 5 pun-
ten; 3. Henk Hoekman 4 punten; 4. Patrick
Eckringa 2 punten.

Oudercommissie openbare lagere
dorpsschool verontrust over lage
geboortecijfer
Tijdens de ouderavond van de openbare lagere dorpsschool te Vorden toonde voorzitter P.
Venhuis zich verontrust over het feit dat het lage geboortecijfer gedurende de laatste jaren in
Vorden in versterkte mate /.ijn stempel zal gaan drukken op het personeelsbezettingen voor
het gehele kleuter en lager onderwijs als van overheidswege de leerlingenschalen ongewij-
zigd blijven.

Naast de gebruikelijke verslagen ven sekre-
taresse mevr. Groenendaal en penning-
meester Harmsen gaf de heer Venhuis een
overzicht van de stand van zaken op dit
ogenblik bij de schoollogopedie. Mevr.
Spaarwater, logopediste onderzoekt de kin-
deren uit de eerste en tweede klas, Dit on-
derzoek wordt bekostigd door de gemeente.
Eventuele behandeling is voor rekening van
de ouders die dit weer kunnen verhalen op
het ziekenfonds.

De kontakten met gemeente en Rijkswater-
staat, naar aanleiding van het init iat ief van
de drie samenwerkende scholen in het dorp
om te komen tot een veiliger oversteek van
de Rijksweg, niet alleen voor de jeugd maar
ook in zijn algemeenheid, geven weinig re-
den tot optimisme voor een spoedige verbe-
tering.
Het hoofd van de school de heer G. Brink-
mana stelde als opvolgster van Mevr. Noor-
man-Werler allereerst mej. Menger aan de
ouders voor. De uitslag van de Cito-toets
noemde de heer Brinkman goed.

De feestavonden van de school zullen ook
dit jaar verzorgd worden door de leerlingen
van de tweede en zesde klas. De lees- en re-
kenmoeders funktioneren uitstekend. Met
ingang van het nieuwe schooljaar in de nieu-
we rekenmethode "Naar zelfstandig reke-
nen" in gebruik genomen. Voorde aktie kin-
derpostzegels wist de jeugd voor ruim 3300,-
gulden op te halen. Oudercommissieleden
te weten de heren Venhuis en Harmsen wer-
den herkozen. Mevrouw Boerstoel nam, na
vijf jaar zitting te hebben gehad, afscheid.
Mevr. Hengevelde zal haar opvolgen. Na de
pauze hield de heer Putto van de Schoolad-
viesdienst Oost Gelderland een inleiding
over "Kind en televisie". Onder meer vond
hij dat de ouders "het baas voor eigen buis"
in eigen hand moest houden.

Collecte dierenbescherming
De collecte van de Nederlandse Vereniging
tot Bescherming van Dieren heeft f2240,20
opgebracht. Dank aan allen die hieraan bij-
gedragen hebben.

Bi'j ons in d'n Achterook
Rechtbankverlage en riddenaotsies op resepsies bunt vake bepaold neet de meest
interessante dinge umme nao te leazen in de krante. 't Is haos altijd 't zelfde: Bi'j de
rechtbanke heb de advekaoten toch 't leste woord en op resepsies hef iederene 't o
zo goed edaon. Tot op 't moment dat un wetholder zien mond veurbi'j lolt, dan hè'j
't schaop an 't driet'n.
Dat he'w dizze wekke in Vorden könn'n zeen. Eigenluk wat t'r zonder wetholder
neet volle besunders an de hand ewes. Gerrut, de mölnmaker, die gin woonwagen
as buurte wil hemm'n, althans zolange die staonplaats daor gin wettelukke be-
stemming hef, 'n börgemeister die ok neet goed wet heo 't met die woonwagen mot
umdat gin mense ze as buurman wil hemm'n, (i'jluu toch ok neet??). Ziedoartwee
peti'jn die, gezien eur gezonde vestand, 't ech wel met mekare eens kont wodd'n,
zonder dat daor geraos en getier an te passé kump.
Tot de mölnmaker de weurde van 'n wetholder anhaalt en de börgemeister 'n vol-
gende kag in de krante least dat e met un stompe biele an 't kloven is. Kö'j ow dan
veurstell'n dat de börgemeister zo hellug wöd as 'n spinnekop?. Zo hellug dat e d'r
op de reseptie van de marktvereniging de mond neet oaver kan holl'n en de we-
tholder (onder veurwaarde de titel gif waor den reen op hef.').
Want de wetholder kan an wel beweer'n dat e dat nooit ezeg hef, i'j gleuft toch neet
dat un lid van de sportfederatie dat maor zo uut de loch plukt zoas un keeper un ho-
ge hal?
Denzelfden wetholder hef dan ok nog tegendat e in 't geval Lichtenberg al 's wat
hef ezeg wat e later liegen heitten. Deur zukke dinge raak i'j vetrouwen van de ge-
meenschap wel kwiet en kan e zich afvroagen of e nog wel op die stel kan blieven
zitt'n.

Lao'w in iedergeval een ding hopp'n; dat de fem. De Vries, waor tot nog too weinig
mensen (of gin mense) hinder van heb ehad, neet de dupe wod vana dit alles. Ar-
gens zal d'r toch un stuk grond evonn'n mott'n wodd'n waor un paar wagens kont
staon. Dat zal we neet makkluk weanumdat neet alle woonwagenbewoners zo
bunt as de fem. De Vries. Daor zik ok kaf tussen de rogge. En a'j dan 't kaf noast de
deure kriegt hoef ow hiermet gin mense te filseteern bi'j ons in d'n Achterhook.

H.Leestman



Gezondheidsfeuilleton
Langzamerhand hebt u het al begrepen:
op medisch gebied wordt ons lichaam
steeds meer in parten opgedeeld. De
nauwelijks bij te houden vlucht die de
medische wetenschap na de Tweede We-
reldoorlog heeft genomen zowel in on-
derzoekmogelijkheden, behandelingen
en dedicamenten alsmede steeds spits-
vondiger apperaturen en instrumenten,
heeft ook de noodzaak van het deelspe-
cialisme aanmerkelijk groter gemaakt.
Het is voor één arts niet doenlijk, zich
voortdurend op de hoogte te houden
van de nog altijd voortgaande ontdek-
kingen en ontwikkelingen op wat eens
zijn gehele terrein was, en die ook toe te
passen. Vandaar de toenemende specia-
lisatie op allerlei delen van het menselijk
lichaam.
Eén van de allerjongste, eigenlijk nu pas
opkomende specialismen is de gastro-
enterologie. Een moeilijke en bij het
grote publiek nog haast onbekende be-
naming. Maar de vertaling maakt alles
duidelijk: de gastro-enteroloog is de
maag-darmarts. Lange tijd behoorde
zijn arbeidsterrein tot dat van de inter-
nist. In Nederland geldt dat ook nog
voor een groot deel, omdat er eenvoudig
nog te weinig gespecialiseerde maag-
darmarsten zijn. Wel bestaat er toene-
mende belangstelling voor deze studie,
die vi j f jaren duurt, en waarvan de helft
wordt besteed aan interne geneeskunde
en de helft aan het deelspecialisme
gastro-enterologie.
Die vergrote belangstelling is mede te
danken aan de verbijsterende vlucht die
dit deelspecialisme in de laatste tiental-
len jaren via medische en technische we-
tenschapsresultaten heeft genomen. De
kansen voor onderzoek en behandeling
van het maag-darmstelsel zijn als een ra-
ket omhooggeschoten en ontwikkelen
zich nog steeds met grote snelheid.
In ons land is het - evenals in diverse an-
dere landen - wonderlijk gegaan met de
gastro-enterologie. Zo omstreeks 1900
ontstond er al een deelspecialisme onder
de praktiserende artsen: sommigen gin-
gen zich extra toeleggen op onderzoek
en behandeling van maag- en darmstel-
sel, galwegen, lever, stofwisselings- en
bloedziekten. Veel mogelijkheden daar-
toe waren er nog niet. Men kende het
maaghevelen teneinde de maaginhoud
te onderzoeken, maar pas in 1910 werde
de methoden daartoe verbeterd. Rönt-

genfoto's konden slechts grote, duidelij-
ke afwijkingen bijvoorbeeld bij een
maagzweer aangeven. Maar doordat de
wetenschap zich meer ging toeleggen op
dit gebied, voelde een aantal jonge art-
sen zich tot dit specialisme aangestrok-
ken en zo kon al in 1913 de Vereniging
van Nederlandse Maag-darmartsen wor-
den opgericht. Langzaamaan groeiden
nu allerlei ontdekkingen. Naarmate de
röntgenologen er in slaagden verfijnder
onderzoek toe te passen, kwamen ziek-
ten van dikke ten dunne darm beter aan
het licht en kon men de aanwezigheid
van galstenen en de complicaties hier-
door veroorzaakt, duidelijker onder-
scheiden.

De oude tijd
Op het gebied van onderzoek verdween
zo de oude tijd meer en meer. De vrij
dikke buis, die Boerhaave al gebruikte
bij het maaghevelen werd vervangen
door de flexibele slang. Men leerde dat
bij toepassing van een bepaald dieet de
maagwerking kon worden onderzocht.
Jarenlang werd daardoor het proef-
ontbijt van Ewald-Boas gebruikt: een
kleine hoeveelheid witbrood en beschuit
met wat water of thee. Werd er dan een
uur Vóór en een uur na het ontbijt ge-
heveld, dan kon men wel de resultaten
van de maagwerking constateren, maar
de werking zelf nog niet nagaan. Dat
veranderde pas toen Prof. Einhorn
voorstelde een ander methode te volgen:
de patiënt kreeg een lange dunne slang
ingebracht door de mond naar de maag
en moest daarmee enkele uren blijven
liggen. Door de slang werd alcohol, thee
of coffeïne toegediend en om de tien of
vijftien minuten werd er dan iets van de
maaginhoud weggezogen voor onder-
zoek. Zo leerde men de maagwerking
beter te volgen. Ouderen onder ons her-
inneren zich deze methode vast nog wel.
De ontwikkeling van het onderzoek sti-
muleerde ook de behandelingsmetho-
den. Er ontstond een hele dieetleer, er

werden meer operaties mogelijk. Het
wegnemen van delen van de maag
waarin zich zweren voordeden, werd als
modern gezien. De toepassing van
bloedtransfusie kwam met grote voor-
zichtigheid tot stand, maar ook deze be-
handeling stond nog in de kinderschoe-
nen. Bloed kon niet worden bewaard en
niet zelden stonden verpleegkundigen,
assistenten en artsen zelf ter plekke
bloed af. Niettemin hield elke transfusie
nog een groot risico in.
Vandaag de dag is dit alles verleden tijd:
het zwoegen van toen heeft zich omge-
zet in de kennis van nu, al is het werk op
zichzelf er niet minder gecompliceerd
om geworden.

Neergang
Toch ging het niet zo goed met de
gastro-enterologie. Zelfs niet toen na
1945 tal van nieuwe methoden voor on-
derzoek en behandeling loskwamen.
Wel hielden zich daarmee de internisten
ijverig bezig, maar het maag-
darmspecialisme ondervond te weinig
belangstelling. Dat leek een verloren
strijd. Het duurde tot 1956 eer hierin
verandering kwam. Het was prof. Haex
die aan de Leidse Kliniek de grote stoot
gaf tot herleving van de deelspecia-
lismen op het gebied van de overladen
internist. Hij begon, bij wijze van spre-
ken in hoekjes van een gang internisten
te specialiseren in onderdelen van hun
werk en daarbij behoorde ook de
gastro-enterologie. Maar hte ging lang-
zaam. In 1968 telde Nederland nog
maar 16 maag-darmartsen. "Geef het
toch op" werd er gezegd in medische
kringen, "wordt toch weer gewoon in-
ternist". Maar ze gaven niet op, de met
idealismen bezielde gastro-enterologen.
De grote stuwkracht kwam toen plotse-
ling in het begin van de jaren '70 van de
Amsterdamse Prof. Tijgat. Door hem
ontstond de opbloei: de eerste universi-
taire opleiding begon en nu reeds ken-

nen alle Nederlandse universiteiten een
leerstoel gastro-enterologie. De maag-
darmarts bakende zijn terrein af. In
1973 werd de oude, kwijnende vereni-
ging omgezet in de Nederlandse Vereni-
ging voor Gastro-Enterologie en hier-
van kunnen ook specialisten die zijde-
ling met maag-darmstoornissen hebben
te maken lid zijn. De vereniging bloeit
en op het ogenblik heeft Nederland al 31
afgestudeerde gastro-enterologen plus
een goed aantal in opleiding. Na de
neergang is een sterke opgang te signale-
ren.

Verbluffend
Praten wij met een gastro-enteroloog
van nu, dan kent zijn enthousiasme
geen grenzen. Want het is werkelijk ver-
bluffend, war er nu allemaal kan. U
weet al, dat in de jaren '60 de bestuur-
bare, dunne, lichtgeleidende onderzoe-
buizen zijn uitgevonden: dunne slangt-
jes. voorzien van lichtgevende vezels
plus een klein tangetje om stukjes li-
chaamlijk weefsel weg te nemen. De
maag-darmarts gebruikt die veelvuldig
en met groot succes bij zijn onderzoek,
dat daardoor dikwijls gewoon polikli-
nisch kan worden gedaan. Darmonder-
zoek via het rectum kan nu tot 40, 50
centimeter hoogte worden verricht met
de rectoscoop, een beweegbare gebogen
smalle buis. AL dan niet met gebruik an
contrast vloeistof kan de gastro-
enteroloog nu de hele dikke darm ge-
makkelijk bekijken. Een darmslang kan
worden ingebracht tot in de blinde darm
en dat is maar lieftst een afstand van
1.75, meter! Dit geldt ook voor onder-
zoek van slokdarm, maag en 12 vingeri-
ge darm, lever en galblaas. De arts kan
nog niet in de dunne darm kijken met
zijn lichtslang, maar er wel kleine stuk-
jes weefsel uit wegnemen voor micro-
scopisch onderzoek. Juist dit kijken in
het lichaam is het grote moderne winst-
punt bij het onderzoek. Dit kijkonder-
zoek noemt men endoscopie. Aangezien

de apparatuur daarvoor heel kostbaar is
beschikt nog niet elk ziekenhuis erover
en zo is de specialisatie tot endoscopist
onder de maag-darmartsen ook nog in
opkomst. Maar bij goede endoscopie
kan de specialist meer ontdekken dan de
beste röntgenfoto kan aangeven: met
zijn slang kan hij de kleinste hoekjes be-
reiken en duidelijk zien. Een van de gro-
te voordelen van de endoscoop is, dat
het ouderwetse onderzoek naar de
maagfunkties nu niet meer hoeft ter
worden toegepast.

Afgesplitst
Intussen heeft het gastro-enterologisch
specialisme zich nog meer afgesplitst.
De moderne maag darmarts houdt zich
niet meer bezig met bijvoorbeeld bloed-
en stofwisselingsziekten, die geruime
tijd tot zijn terrein behoorden. Er is zo
enorm veel ontdekt op het gebied van
maag en darmziekten, lever en gal-
blaasafwijkingen, dat het specialisme
van nu daarmee overvol is. De appara-
tuurontwikkeling heeft daartoe zeer veel
bijgedragen. Er is geen sprake meer van
het wegnemen van delen van e maag bij
maagzweren. Operaties voor het wegne-
men van een poliep in de dikke darm be-
hoeven niet meer voor te komen. Via de
endoscoop kan een klein bloeden plekje
in de maag direct worden gezien en elec-
trisch, nu zelfs ook met laserstraling, als
het ware worden dichtgeschroeid. Een
darmpoliep kan met het tangetje in de
slang zo worden weggenomen. Dikwijls
is hiervoor alleen niet eens meer te wor-
den opgenomen.
"Het is zelfs voor ons ongelooflijk, wat
wij nu kunnen doen", zegt de maag-
darmarts. Maar .... weet de patiënt dan,
wat er gebeurt?
"Jazeker wij leggen ze alles duidelijk
uit. Soms is de patiënt wel eens bang uit
onwetendheid. Maar een goed gesprek,
waarin alles wordt duidelijk gemaakt,
neemt die angst wel weg. Uitleggen en
praten is de enige en juiste geruststelling

voor de patiënt en daarvan gaan we al-
tijd uit".
De noe steeds verbeterende nieuwe me-
dicijnen betekenen voor de maag-
darmarts een belangrijke steun. Waar
vroeger alleen een operatie uitkomst
kon brengen, kan nu dikwijls een medi-
cijn genezing brengen. Daardoor doen
zich in de medische wereld merkwaardi-
ge andere verschijnselen voor: maago-
peraties bijvoorbeeld lopen zo sterk te-
rug, dat hoogleraren soms klagen, er te
weinig voorhanden te hebben om hun
studenten te kunnen onderrichten.
Want natuurlijk behoren zeker niet alle
maag- darmoperaties tot het verleden.

Veel meer
Wat kan de gastro-enteroloog van van-
daag nog meer doen? Heel veel. Bij-
voorbeeld dikkedarmontstekingen te lijf
gaan met medicijnen, die vroeger niet
bestonden. Eindelijk de dunne darm
scherper onderzoeken. Vernauwing in
maag en darm tijdelijk opheffen, zodat
de genezingskansen aanmerkelijk groter
worden. Bij ongeneeslijke slokdarm-
ziekten een voedingsslang in de slok-
darm aanbrengen, zodat de patiënt veel
minder behoeft te lijden. Pijnen bed-
wingen.
Zelfs is men nu bezig met toepassing
van de leer van de flatulogie. En wat is
dat? Wel, de leer van de darmwinden.
Vluchtige verzuren in de dunne darm
kunnen veelvuldig gasexplosies (win-
den)veroorzaken. De samenstelling van
die gassen kunnen de specialist duidelijk
maken, welke oorzaak of mogelijke af-
wijking daaraan ten grondslag ligt. Dit
wordt onderzocht via een speciaal op-
vangapparaat. En wat zeg je me daar-
van? Bij alle ernst mag toch een glim-
lach niet ontbreken. Maar ook dit on-
derzoek kan weer een interessante bij-
drage leveren aan het gastro-
enterologisch specialisme, waarvan wij
in de naaste toekomst vast nog veel
nieuws zullen horen.

GOEDKOOP
STENCILPAPIER

500 vel A4
exkl. btw 7,50

drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1404

Deze herenmuil heeft 't gewoon
sportief, royale pasvorm,
praktisch en een
prijs, die betaalbaar is.

VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Voor al uw
- Verwarmingen
- loodgieterswerken
- allesbranders voor
c.v. etc.

vraag inlichtingen
W.A. Weulen Kranenbarg
Zelhem. Tel. 08342-1364

GROTE HERFST-AKTIE
VAN STOMERIJ GOOD CLEAN TE LOCHEM

bjgpns depot te Vorden

DROGISTERIJ TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Telefoon 05752-2219ense

vanaf donderdag 15 okt. t/m zaterdag 24 okt.
op al uw stoomgoed

incl. suède en lederen kleding

10% KORTING
Unieke service: 's morgens brengen, de andere dag 's middags halen.

Coöperatieve
Raiffeisen-Boerenleenbank

„Vorden" WA
De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van de jaarlijkse ledenvergade-
ring te houden op maandag 2 november 1981 's avonds acht uur in Hotel
Bakker, Dorpsstraat te Vorden.

VERKORTE AGENDA

1. Opening.
2. Aanwijzing secretaris en stemopnemers.
3. Notulen vorige vergadering.
4. Aanwijzing leden, belast met voorlopige vaststelling notulen.
5. Balans en winst- en verliesrekening 1980.
6. Wijziging statuten.
7. Machtiging tot het doen verlijden van de notariële akte van

statutenwijziging.
8. Bestuursverkiezing.
9. Verkiezing raad van toezicht.

10. Mededelingen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

De volledige agenda met kandidaatstelling, de volledige tekst van de statu-
tenwijziging alsmede de jaarrekening 1980 liggen vanaf heden op het kan-
toor van de bank voor de leden ter inzage.
Tot zeven dagen voor de vergadering hebben tenminste 10 leden der bank
het recht de voordracht aan te vullen door een schriftelijke en ondertekende
kandidaatstelling bij het bestuur in te dienen.

HET BESTUUR.

SPAARWEEK-FEESTWEEK
f 7,50 *EXTRA SPAARPREME

IN DEZE WEEK
Nieuwe spaarders die

deze week een spaarreke-
ning openen met minstens f 25,-

inleg krijgen daar f 7,50* extra
spaarpremie bij.

RABOBANK KALENDER
TLAAIJESVANUEDJES"

il

Aardig geschenk waar-
mee wij de vriendschap
onderhouden: detraditio-
nele Rabobank Kalender

i r i j • • • i
met toto s geïnspireerd op
bekende Nederlandse liedjes.
Gratis voor u.zolang Dahnhanb
de voorraad strekt Ri

VOOR SPARENDE HOOGVLIEGERS
' Dit geldt met voor het Ideaal Spaarplan de Zilvervloot



De beste
professionele kettingzagen

zijn "directe afstammelingen" van
Sachs-Dolmar!

********

Sachs-Dolmar professionele kettingzagen
Grote vermogens... licht te hanteren.
Bedrijfszeker, optimale trillings- en geluiddemping en... uiterst veilig!

Wij adviseren u graag over uw

Sachs-Dolmar kettingzaagl >

SACHS
DOLMAR

barendsen
Zutphenseweg - Vorden

Spaarweek
Rabobank

19 T/M 23 OKTOBER

Goede wijnkan
best betaalbaar

zijn...

Wij adviseren u
graag... f

Vinotheek
Smit

De best gesorteerde wynhandel

Wilt U regelmatig wijninformatie
ontvangen, vult U onderstaande bon in.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Opsturen aan:

VINOTHEEK SMIT
Dorpsstraat 10, 7251 BB Vorden
(Telefoon 1391)

iiDE OPVANG"
HELPT U

VOOR ALLE MENSEN ZONDER WERK

GRATIS cursussen
Nederlands en
Engels
Opgave voor 16 oktober '81

ledere
DINSDAG: REKREATIEVE MIDDAG
DONDERDAG: KREATIEVE MIDDAG
Inl. De Opvang 05753-277O, 08342-1171, 05752-2506.

Stichting „De Opvang
Fokkinkweg 2a, Hengelo Gld.

il

«^ Kinder velours sweaters

^
In uni en streep van het bekende merk COSTA dus
kwalitatief grandioos. Enkele met een leuke sportieve
borduring op het voorpand.
De adviesprijs is vanaf 39,50.

WEEKTOPPER vanaf 19,50
l

#LX

Uni kinderblouses
De bekende blouse is weer binnen.
Adviesprijs 25,-. TUUNTEPRIJS 16,95
Dames flannel kuitbroeken
De grote mode is ook bij De Tuunte verkrijgbaar
en het fijne is: tegen betaalbare
prijzen.
Adviesprijs 59,50. TUUNTEPRIJS 39,50

cV* -i Heren winterjassen
Heren het wordt weer tijd en ze zijn er nu weer volop.
Kijk eens naar die fijne prijzen.
Loop eerst bij ons binnen want
als U slaagt hebt U veel geld verdiend.

TUUNTEPRIJS vanaf 179-
.,*&

< v n\

&&
+v

d*

^&

Heren pantalons
Een fijne normale terlenka pantalon met 2 achterzakken
die makkelijk wasbaar is en ijzersterk
voor een zacht prijsje.
Adviesprijs 59,50. TUUNTEPRIJS 39,50

<&«*
v _„<* -.c^ Corduroy hoedjes

Weer volop aanwezig in alle maten.
Alleen kleur groen. TUUNTEPRIJS 11r95

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

B.K. 5 DELIGE PANNENSET
Een aktieaanbieding van B.K. in het prachtige sienna decor bruin/beige
welke nu ook in de kookserie gemaakt is.
Als introductie bij De Tuunte voor een zeer speciale prijs

WEEKTOPPER 149,-
FENJAL CRÈME DOUCHE
De overbekende cremedouche is nu bij De Tuunte slechts
1 week voor een zeer speciale prijs te koop.
De adviesprijsis 6,95 WEEKTOPPER

flX
MQ0

\s

'De enige echte'
\«>or klein en gnx)t. Maten 361 m 50.

Uw official Rockport dealer:

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

l BENZINE'S, DIESEL
en MOTOROLIE
goedkoper bij

Nico Keune &Co.
Nijverheidsweg, Vorden,
telefoon 1737

CEMENT
1 - 5 zakken f 10,-
6-20 zakken f 9,50

21 - meer zakken f 9,30

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN
Schoolstraat — Vorden

Voor KWALITEIT VLEES
en VLEESWAREN naar:
SLAGERIJ W. EGGINK
Borculoseweg 14- Ruurlo- Tel. 05735-1337

WIJ SLACHTEN ALLES ZELF, IN ONZE MODERNE EN
NAAR DE EISEN VAN DE KEURINGSDIENST INGERICHTE
SLACHTPLAATS, DUS VERSER KAN HET NIET!
OOK VERZORGEN WIJ AL UW HUISSLACHTINGEN EN
MAKEN HET DIEPVRIES VOOR U KLAAR.

KARATE
Interesse in karate, kom dan vrijdag 23 oktober om
19.30 uur naar de open les. Deze wordt verzorgd door
dhr. J. Posthuma.

Sportschool Smit
Molenweg 43, Vorden. Tel. 1816.

OoA roor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg - Vorden

FIJN. HERFSTVAKANTIE!!
op naar

RUURLO

daar hebben ze een fantastische kollektie

KINDERKLEDING w o. de beste merken
tegen voordelige prijzen! Bijv. Levi's— Locker etc.

JACKS v a 39- • MANTELTJES v a 79-
ALLERHANDE BROEKEN
TINNEROY - GER COTTON - DENIM- BROEKROKKEN etc.
JURKJES v a 39- • GROVE KINDERMAILLOTS

Vanaf donderdag 15 oktober bij aankoop van 50f-
aan kinderkleding een prachtig dik -̂̂  A-rir*
kleurboek of een linnen levi's-tas OfiAI l O

Vrijdags doorlopend open tot 9 uur!
Zaterdags open tot 4 uur!



Speelgoed-
hobby- en kadoartikelen

HET AANTAL STUKJES IN HET

LEGO WERKSTUK BEDROEG: 8890.

De prijzen zijn woensdagmiddag
14 oktober om 4 uur'uitgereikt door
Mevr. Koerselman.

1 e prijs: Edwin Voskamp, de Hanekamp 25, Vorden.
2e prijs: Marcel v. Eerten, Brinkerhof 58, Vorden

Vincent Colenbrander, het Hoge 64, Vorden
3e prijs: Carla Bosch, v. Heeckerenstraat 5, Vorden

Ineke Kapper, Wilmerinkweg 3, Vorden
Edwin Meijer, het Elshof 1, Vorden

v/h Koerselman

Tel. 05752-1364. Burgemeester
Galleestraat 12

Li ur goedkoper bij

Nico Keune & Co.
Nijverheidsweg, Vorden,
telefoon 1737

Tuinen van De Wiersse-Vor-
den voor het laatst in '81

GEOPEND
op zondag 25 oktober
van 10-17 uur, entree f 2,50.

Gratis parkeren!

Jong stel vraagt te koop: een
woning in Vorden, Hengelo
(Gld.)of Ruurlo.
Prijs tot f 140.000,-.
Schriftelijke reakties onder nr.
31-1 van dit blad.
Geheimhouding verzekerd.

Te koop: andijvie, winterwor-
telen voor consumptie en
veevoer, rode bieten en ver-
schillende soorten kool.
Op bestelling.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. 05752-6659

Te koop: 2 volbl. M.R.IJ-
vaarskalveren, vader fokstie-
ren en moeder hoge produktie.
T. Ruiterkamp, Wiersserbroek-
weg 6, Vorden

Te koop: prima eetaardappelen
(wintervoorraad). Surprise en
Pimpernel.
H. van Kouswijk, Ockhorstweg
6, Wichmond.Tel.05754-793

Autorijschool
„Oortgiesen"

heeft plaats
vraag vrijblijvend inlichtingen,
Elke week theorie. Brinker-
hof 82, Vorden
M.l.-rijksgedipl. tel. 2783

met
Televisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

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

GEVELREINONG
MPREGNEREN ALLE COATNGS

KELDERS VWERDCHT MAKEN

MOOELGR1TSTRALEN
Gratis proefstuk en prijsopgaven

HEUWISKf
Wilhelminalaan 7. 7251 EN Vorden
Tel 05752 - 1335 ot 05750 - 17543

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309 b.g.g. 1335.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenkl

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

WAARSCHUWING
Onderstaande keuken, voorzien van inbouwapparatuur en enorm veel praktische

bergruimte, bieden wij zolang de voorraad strekt aan voor slechts...

Vraag niet hoe dit kan... maar
komt u overtuigen van de voor-
treffelijke kwaliteit en profiteer
hiervan.

Behalve deze unieke aanbieding,
hebben wij voor elke smaak
en beurs een

DROOMKEUKEN
Komt vrijblijvend een kijkje nemen
in de keuken-showroom en kelder
van Holtslag waar een kleine
twintig complete keukens u een
goede indruk geven van de
ongekend vele mogelijkheden op
keukengebied.

HOLTSLAG BOUWMATERIALEN B.V.
SPOORSTRAAT 28 - RUURLO - TELEFOON 05735-2000

Dagelijks geopend tot 17.00 uur. Vrijdags ook van 19.00-21.00 uur. Zaterdags van 9.00-13.00 uur.

Inmiddels al ruim 30 jaar uw vertrouwde bouwmaterialenhandelaar. U hoort er steeds meer van.

RUURLO
^̂ »

brengt een mooie kollektie
mantels en^corte jasjes

MANTELS t/m maat 52 169-
EURO-CURLL MANTELS 695-
STEP-MANTELS 149-

KONUNENJASJES
in diverse soorten en kleuren

LAMSJASJES
JACKS

120-
595-
97,50

Vrijdags doorlopend open tot 9 uur.
Zaterdags doorlopend open tot 4 uur.

sinds 1955
Spiekerweg 6 — 7251 RA Vorden
Hoetinkhof 55 - 7251 WL Vorden
Telefoon 05752-1428

SMEDERIJ OLDENHAVE
ATTENDEERT U OP HET VOLGENDE

^ Siersmeedwerk speciaal voor de monumentenzorg.
> Sierhekken, stalen rookkappen, vuurroosters en

bijbehoren.
> Erkend Gas- en Waterfitter.
> Loodgieters werkzaamheden en dakbedekking.
^ Aanleg en onderhoud van een C.V.-installatie:

nu ook met de nieuwste hoogrendement ketel.
^ Aanleg van centrale stofzuig en elektrische

installaties.
^ Staalconstructies en spanten.
> Stalen brand-, spil- en gebogen trappen.

VERKOOP VAN:
^ energiezuinige geisers, boilers en c.v.-ketels.
^ houtkachels, allesverbranders en kolenkachels.
^ wasmachines, fornuizen en koelkasten.
> radio's, televisies, video's en huishoudelijke artikelen.
^ gereedschap en tuinartikelen.

OOK HEBBEN WU VOOR DE DOE-HET-ZELVERS EEN ASSORTIMENT VAN:

> Diverse soorten rond, plat en vierkant materiaal.
> Alles voor de C.V. en waterleiding.
>• Messing en roestvrij stalen profielen.

CIU& sinds 1955
Voor een betaalbare prijs,
een goede service en
een vakkundige aanleg.

VRIJBLIJVEND INFORMATIE

19t/m23okt.l9Sl
Omdat het Wereld-

natuurfonds 20 jaar bestaat...
. . . staat wereldspaardag in het teken van de bedreigde

diersoorten.
Wij sparen geld. Zij geven geld uit.

Met succes. De ijsbeer is gered. De tijger is beter beschermd.
De Galapagos eilanden met hun unieke flora en fauna staan

onder wetenschappelijk toezicht. Toch is het maar een puntje
van de ijsberg.

Er moet nog ontzettend veel gebeuren. Het is welbegrepen
eigenbelang. Om te voorkomen dat ook de mens "een
bedreigde diersoort" wordt!

. . . aan iedere nieuwe en bestaande kliënt.
Het is een fraaie wandversiering, een funktioneel tijdhulpmiddel,
maar bovenal een instructief document dat één groot appèl is om

iedereen ervan te overtuigen dat samen de natuur sparen een
dringende noodzaak is. 37 unieke kleurenfoto's vertellen

ieder hun eigen verhaal!!

...en ook nog f 750
voor elke nieuwe spaarder!
bij het openen van een nieuwe rekening met een eerste
inleg van f 25,—. (alleen geldig van 19 t/m 23 oktober).

Natuurbescherming en natuurbeheer zijn
gecompliceerde zaken met allerlei onverwachte haken

en ogen. Werk dat aan deskundigen
overgelaten moet worden.

Het Wereld Natuur Fonds
Nederland als het om bedreigde
dieren gaat. Uw Spaarbank

als het om verstandig
sparen gaat!!

BONDSSPAARBANK
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