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Stichting "ons dorp kan schoner91

Vorden "parel van Gelderland"

In de gehele provincie Gelderland hebben bewonerskoarftees
nMegedaanMnderojaariJjksekuuyetiÜe voor dorpen tot 20.000 in-
wonere, waarin dtt jaar speciale mmdarirf werd geschonken aan
het onderwerp 'Ken uw bomen". In elk van de drie regio's in
Gelderland: Vehnve, Oost-Gelderiand en Ittvlerengebied, werd door
aan raginnfllii ji«y «M» «inrp vrmryuirag«*n vnnr At \ttudïl|a4|a van de
provincie. Na jurering van deze drie dorpen door de provinciale jury
is het dorp VORDEN uitgeroepen tot "Parel van Gelderland". Aan
het daar werkzame kwnttee Werkgroep Leefbaarheid Vorden zal de
prijs worden uitgereikt tijdens een nog vast te stellen bijemlannut

Jos van Manen
Pieters sprak voor
Plattelands-
vrouwen
In een bijeenkomst van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen sprak on-
langs de schrijfster Jos van Manen
Pieters voor de afd. Vorden van de
Plattelandsvrouwen.
Voor de pauze vertelde ze hoe ze tot
schrijven was gekomen en waar het
tenslotte tot heeft geleid. Op jonge
leeftijd begon ze met het schrijven
van verzen, waarne vele boeken
yolgden.Tot de voorwaarden tot het
schrijven behoorden volgens de
schrijfster een ruime fantasie en
realiteitszin.
Na de pauze was er gelegenheid tot
vragen stellen. Vervolgens behandel-
de ze enkele hoofdstukken uit haar
nieuwste boek „Een pad door de
wildernis".

Burgelijke stand
Geboren: André Wagenvoort;
Gerrit Hendrik Lettink;
Ondertrouwd: W. h. j. Harms, en:H.
J. A. Korten;
Gehuwd: P. Doorenbos, en: C. D. M.
Ruyter;
Overleden: Geen.
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NIEUWS
VAN DE KERKEN
AKTIE: GAST AAN TAFEL
In heel wat (vooral ook Hervormde)
gezinnen in Vorden en omgeving
staat 'ergens' een kartonnetje voor
de landelijke, steeds doorlopende
aktie van de NOVIB: Gast-aan-tafel.
deze spaarkartonnetjes zijn namelijk
"uitgereikt" na de gebedsdienst voor
gewas en arbeid, begin maart j.l. Het
gaat in deze aktie om blijvende voed-
sel verb et ring in de arme, derde
wereldlanden. Via projekten wordt
er veel gedaan. Het is de bedoeling

dat de genoemde spar-kartonnetjes
(gevuld) ingeleverd worden voor/tij-
dens de. dankstond voor gewas en
arbeid begin november, om precies
te zijn: woensdagavond 2 november,
in de Hervormde dorpskerk.
Omdat deze datum elke dag een
dagje dichterbij komt, willen we nog
graag eens attenderen op deze aktie
en de gezinnen vragen: Gaat het
goed? Zet u het busje regelmatig op
tafel? Komt er flink wat in? Vergeet
u het niet?!
Het gaat om kleine bedragen: kwart-
jes, dubbeltjes. Vele kleintjes maken
één groot. U kunt ook nog (haastig)
meedoen. Spaarkartonnetjes zijn
verkrijgbaar: Ruurloseweg 19, Vor-
den. Reuze bedankt, door de onzicht-
bare gast-aan-tafel.

DE SUBOTICA-GROEP
De zestien Vordenaren die midden
september een reis gemaakt hebben
naar Subotica (de gemeente van ds.
La j os Poth) en naar Boedapest (ds.
Kulifay Gjula) hopen volgende week
maandagavond een eerste contact-
avond te houden. Er wordt intussen
hard gewerkt aan de geluids- en
dia-serie over genoemde reis. De
dia's zijn goed gelukt. 165 dia's zijn
geselekteerd. Het inspreken op de
band, het monteren van het ginds
opgenomen geluid vraagt nog wel
enkele avonden.
Het is de bedoeling begin/midden
november enkele avonden te houden
over genoemde reis, in "de Voorde",
om zo familie en belangstellenden
gemeente-leden te informeren over
leven en werk en kerk-zijn ginds.
De avonden zullen in Kerkblad en
Contact vermeld worden. Er zijn ook
enkele plannen om voor de kerk
ginds wat-te-doen en de kontakten te
bewaren.

advertentie

Voetbalvereniging „Vorden" wacht
met smart op sportnota
Sinds na een onderzoek is komen vast te staan dat de voetbalvereniging
„Vorden" dringend behoefte heeft aan een oefenveld (thans wordt het
derde speelveld als zodanig gebruikt) heeft het bestuur diverse besprekin-
gen gevoerd met het gemeentebestuur. Er werden verschillende mogelijk-
heden bekeken maar tot op heden is „Vorden" nog steeds van haar oefen-
veld verstoken. „Jullie kunnen begrijpen dat we vol verwachting uitkijken
naar de sportnota die de gemeente binnenkort gaat bekend maken. We
weten dan tenminste waar we aan toe zijn". Zo sprak voorzitter F.
Scharrenberg op de jaarvergadering van de voetbalvereniging „Vorden".

Er was nog iets dat het bestuur enorm dwars zit. Al verschillende keren is
volgens sekretaris J. Jansen bij de gemeente aan de bel getrokken om een
lichtpunt te plaatsen op de hoek van de Oude Zutphenseweg/Hamelandse-
weg. dit speciaal met het oog op de veiligheid van de pupillen en junioren
wanneer zij op deze smalle weg in het donker van de training huiswaarts
keren. „Het zal zeker wel te duur zijn", verzuchtte men achter de bestuurs-
tafel.
behalve deze min of meer pessimistische geluiden was voorzitter scharren-
berg blij dat trainer de Weerd (die aan zijn arm is geopereerd) deze week
thuis komt. Zolang hij zijn werk bij de voetbalvereniging „Vorden" nog niet
kan vervullen wordt zijn taak over genomen door de heer K. Nieuwenhuis.
Voorts werd medegedeeld dat de verlichting op het derde veld is bijgesteld,
dat er twee dugouts zijn geplaats en dat de bar In de kantine op iraaie wijze
is vergroot.
De heer Scharrenberg wees op het grote aantal blessures bij de lagere
elftallen. „Dat komt omdat de training te weinig bezocht wordt", zo sprak
hij. De feestavond van „Vorden" zal worden gehouden op vrijdag 13
januari.tijdens zijn jaaroverzicht memoreerde sekretaris Jansen de
kampioenschappen van het eerste en negende elftal bij de senioren; het
kampioenschap van de junioren BI en het kampioenschap van de B3
pupillen. Verder ging hij uitgebreid in op de diverse evenementen die het
afgelopen jaar zijn georganiseerd.
Penningmeester G. Bloemendaal maakte gewag van een batig saldo,
ondanks het feit dat de vergadering toch wel even schrok van de post
reiskosten van ƒ 4800,— en bloemen en fruitschalen ƒ 1200,—.
Bij een boel kampioenschappen en vele geblesseerde spelers kan dat
natuurlijk behoorlijk oplopen. In verband met het 50-jarig bestaan is een
kommissie benoemd waarin zitting hebben: J. Jansen, H. Hartelman, A.
Nijenhuis, Joh. Pardijs en A. L. Velhorst.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

weer
spaarweek bij de
Rabobank!"
Onder dit^rotto houdt de Rabobank
van 17 tot en met 21 oktober a.s.
weer haar jaarlijkse Spaarweek. Het
doel van de Spaarweek, die inmid-

dels al een begrip is geworden, is het
bevorderen van de spaarzin. Ook
vandaag de dag kan het sparen nog
steeds worden gezien als het stap
voor stap opbouwen van JM bezit,
dat later goed van pas kaïnromen, of
met andere woorden: vandaag al
rekening houden met de financiële
behoeften van morgen. Of het nu
gaat om het sparen om iets "achter
de hand" te hebben, sparej^m korte
of lange termijn, of veifllgensop-
bouw door sparen, de Rabobank
heeft tal van spaarvormen, aange-
past aan de individuele wensen en
mogelijkheden van de cliënten.

Gemeenten ieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2328 - Telefoon gemeentewerken 05752-2823. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrQ-
dagmorgen van 8—12.80 uur en vrijdagmiddag van 13.30—17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrijdag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder O. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmidddag van 16—17 uur.

Tijdens de Spaarweek wil de Rabo-
bank bovendien nog eens extra de
nadruk leggen-door dit jaarlijkse ge-
baar van "iets" doen voor de cliënt-
op het feit, dat zij veel waarde hecht
aan een persoonlijke behandeling en
dat zij de relatie bank-cliënt niet
strikt zakelijk ziet.

Ook nu weer staat het gezin centraal
in de Spaarweek. Voor de ouderen is
er een prachtige kalender met fraaie
opnamen die gemaakt zijn in het
Openluchtmuseum bij Arnhem. Even-
als bij de vorige kalender staan op
het voorblad de maanden november
en december van dit jaar asfgedrukt.
Zo kan men de kalender al meteen
ophangen en gebruiken en daarbij
ruim twee maanden genieten van 12
verkleinde afdrukken van de opna-
men uit het Openluctmuseum.

Aan de orde komen deze week de
volgende onderwerpen:

l .Kapvergunning.
2. Personeelswisseling secretarie.
3. Aanvragen Hinderwetvergunning.

Ad 1. Kapvergunning
Veelal blijkt een misverstand te
bestaan, dat men voor het kappen
van dode bomen geen kapvergunning
nodig zou hebben. Het tegendeel is
waar: Ook voor een voorgenomen
velling van dode bomen is een
kapvergunning vereist!
Onderstaand volgt nogmaals een
overzicht van de hierop betrekking
hebbende zaken:

Wanneer is een kapvergunning no-
dig en hoe moet deze aangevraagd
worden?

De kapvergunning is gebaseerd op
de gemeentelijke kapverordening
van 30 juli 1964 en het wijzigings-
besluit van 24 april 1973. Artikel 2
van de gemeentelijke kapverorde-
ning stelt, dat het verboden is zonder
vergunning van de burgemeester en
wethouders een houtopstand te vel-
len anders dan bij wijze van
dunning.Opgemerkt dient te worden,
dat in deze verordening onder "hout-
opstanden" worden verstaan hak-
hout of één of meer bomen.
In het tweede lid van dit artikel is
vermeld, dat het verbod tot velling
van een houtopstand zonder vergun-
ning van burgemeester en wethou-
ders niet van toepassing is op:

- wegbeplanting en eenzijdige be-
plantingen op of langs landbouw-
gronden, beide voorzover deze be-
plantingen bestaan uit lieren of
wilgen;

- vruchtbomen en windschermen om

boomgaarden;
- fijnsparren, niet ouder dan twaalf

jaar, bestemd om te dienen als
kerstbomen en geteeld op daar-
voor in het bijzonder bestemde ter-
reinen;

- kweekgoed;

Voor wat betreft houtopstanden die
deel uitmaken van bosbouwonderne-
mingen, die geregistreerd zijn bij het
Bosschap en die niet gelegen zijn
binnen de bebouwde kom, is slechts
een kapvergunning nodig wanneer
het gaat om een zelfstandige een-
heid, die geen grotere oppervlakte
beslaat dan 10 are, of in geval van
rijbeplanting niet meer omvattend
dan 20 bomen.
Volgens artikel 5 van de gemeente-
lijke kapverordening kunnen burge-
meester en wethouders de vergun-
ning slechts weigeren in het belang
van de handhaving van het natuur-,
landschaps- of dorpsschoon.
Aan het verlenen van de vergunning
kan als voorschrift verbonden wor-
den, dat binnen een bepaalde ter-
mijn een herbeplanting moet plaats-
vinden in overeenstemming met de te
geven aanwijzingen. Indien iemand
zonder een vergunning toch bomen
kapt, terwijl het zonder vergunning
veÜen van bomen verboden is (zie
boven), wordt hij gestraft met een
geldboete van ten hoogste ƒ 300,— of
met een hechtenis van ten hoogste
twee maanden.

Hoe vraagt men een kapvergunning
aan?
Wanneer men één of meerdere bo-
men wil vellen dan moet men een
brief schrijven aan burgemeester en
wethouders met het verzoek de be-
treffende boom of bomen te mogen
kappen.

Ook dient mededeling in dit schrijven
aan burgemeester en wethouders
gedaan te worden van de soort
boom, zoals bijv. eik, beuk, wilg,
populier etc. die men wil kappen.

Tevens dient bij dit schrijven ge-
voegd te worden een situatieschetsje
waarop de betreffende boom (bo-
men) is (zijn) aangegeven. Op het
betreffende verzoek tot het kappen
van bomen wordt door het college
van burgemeester en wethouders
binnen 8 weken beslist. In bepaalde
gevallen kunnen burgemeester en
wethouders de beslissing met ten
hoogste acht weken verdagen.
Van dit laatste moet de aanvrager in
kennis gesteld worden. Indien de
aanvrager binnen acht weken niets
gehoord heeft van burgemeester en
wethouders omtrent zijn aanvragen
en hem ook niet is medegedeeld dat
de beslissing is verdaagd, dan wordt
de vergunning geacht te zijn ver-
leend.

Ad. 2 Personeelswisseling secretarie
De heer mr. G. J. Jansen, hoofdcom-
mies ter secretarie en hoofd van de
afdeling algemene zaken, gaat onze
gemeente per l november verlaten.
Hij is n.l. benoemd tot wetenschap-
pelijk medewerker aan de Rijksuni-
versiteit van Leiden. -
Hij zal worden opgevolgd door de
heer J. L. A. Doornbos, thans nog
commies A ter secretarie van de
gemeente Zelhem. De heer Doornbos
zal op l december a.s. in funktie
treden.

Ad 3. Aanvragen om Hinderwet-
vergunning
De volgende personen hebben bij
burgemeester en wethouders een
aanvraag om hinderwetvergunning
ingediend, te weten:

- de heer H. W. Velhorst, Galgen-
goorweg 3, voor het oprichten van
een kleiduivenschietbaan op het
perceel Oude Borculoseweg (onge-
nummerd), kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie L nr. 18;

- de heer H. A. Nijenhuis, Wilden-
borchseweg 34, voor het oprichten
van een veehouderij met mestop-
slag alsmede de opslag van diesel-

olie en H.B.O.l op het perceel Wil-
denborchseweg 34, kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sektie C,
nr. 1240;

- de heer H. Snellink, Bekmansdijk
4, voor het oprichten van een

veehouderij met mestopslag alsmede
de opslag van dieselolie op het
ceel Bekmansdijk 4, kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sektie F,
nr. 2386;

- de heer H. J. Graaskamp, Ruurlose-
weg 46, voor het uitbreiden en wij-
zigen van een bestaande veehou-
derij met mestopslag op het per-
ceel Ruurloseweg 46, KADA—
straal bekend gemeente Vorden
sektie B nr. 2173;

- de heer H. Barendsen, Zutphense-
weg 15, om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning
voor een smederij en konstruktie-
werkplaats en opslagplaats voor
vuurwerk waarbij zullen worden
gebezigd elektromotoren met een
gezamenlijk vermogen van ca. 15
pk, tevens opslag van 18000 liter
H.B.O.Iin ondergrondse tanks op
het perceel Zutphenseweg 15, ka-
dastraal bekend gemeente Vor-
den, sektie K, nr. 3475.

Voor een ieder bestaat gelegenheid
schriftelijk bezwaren in te brengen
bij het gemeentebestuur uiterlijk op
17 november 1977. Voorts heeft ieder
de gelegenheid in persoon of bij
gemachtigde mondeling bezwaren in
te brengen in een openbare zitting
ten gemeentehuize op dinsdag l
november 1977 vanaf 9.00 uur.
Zij, die niet in persoon of bij gemach-
tigde op bovenbedoelde zitting zijn
verschenen, zijn niet gerechtigd tot
beroep. Degenen echter, die tijdig
schriftelijke bezwaren hebben inge-
bracht en niet op de zitting zijn ver-
schenen, zijn wel tot beroep gerech-
tigd, indien zij niet woonachtig zijn in
een gemeente, waar ingevolge arti-
kel 9, LED l, onder b, of lid 3, der
Hinderwet, openbare kennisgeving
moet geschieden.

Het Openluchtmuseum heeft ook mo-
del gestaan voor de bouwplatenset,
die ongetwijfeld weer gretig aftrek
zal vinden bij de jeugd. Vorig jaar
ontvingen de jongens en meisjes ook
bouwplaten, waarmee ze een com-
pleet Rabobank-dorp konden bouwen
Dat was zo'n succes, dat werd
besloten dit jaar weer een set te
laten vervaardigen met deze keer
boerderijen, molens, schaapskooien
en dergelijke uit het Openluchtmu-
seum. De afmetingen van de bouw-
werkjes zijn van het zogenaamde
HO-formaat, zodat ze kunnen wor-
den gebruikt bij treinemplacementen
autoracebanen en alles wat aan
speelgoed op hetzelfde formaat is
gebaseerd.

Ongetwijfeld zal de Spaarweek weer
hetzelfde beeld te zien geven als in
voorgaande jaren: een gemoedelijke
drukte in de bankkantoren en een
gezellige sfeer.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

herenvest
unie gebreid met suède in

zwart en camel

ALLEEN DEZE WEEK

155.-

RUURLO

VRIJDAGS KOOPAVOND

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. C. Krajenbrink

•
KAPEL WILDENBORCH

10 uur ds. C. R. de Jong uit Ruurlo

GEREF. KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier, kinder-
nevendienst; 19 uur ds. A. van Vliet,
Eibergen

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. Möhlmann Doetinchem tel. 08340-
33765 en C. L. Stratingh, Barchem,
tel. 05734-498 (van 11.30—12 uur)

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

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

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

TAFELTJE-DEK-JE
Oktober: mevr. Wolters, tel. 1262
(8—9 uur)

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17—
18 uur in het Groene Kruisgebouw

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



Na een zeer bescheiden begin hebben wij nu
onze hele fabriekstoonkamer ingericht voor
meubelverkoop aan partikulieren.

Wij kunnen in onze eigen fabriek aan al uw
speciale wensen voldoen.

Verkoop van o.a. geloogd en in de was gezet

massief eiken, rundlederen
bankstellen etc.

HEROPENING
28 OKTOBER 1977 OM 15.00 UUR

Openingsaanbieding geldig tot en met 5 november '77

KASTWAND
3-delig, voorkant zwaar massief eiken, 250 cm breed

Verkoopprijs f 4130,- - KORTING ......................

OP OVERIGE MEUBELS -JO

Bij aankoop van boven de / 2000,- ontvangt u een
MINISET KADO (verkoopwaarde ƒ 260,-)

BIJENHOF's FIJNHOUT

BEWERKING
Industrieweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1216

OPENINGSTIJDEN:

van 9.00-18.00 uur
vrijdags tot 21.00 uur

zaterdags van 9.00-16.00 uur

Ruvevo BV nodigt U uit

Ons standno.109

Mengvoedercentrale Ruvevo BV nodigt u hwDij gaarne uit
voor een bezoek aan de stand tijdens de Agrado.
Deze tentoonstelling wordt gehouden van 26 t/m 29 oktober,
in de markthal te Doetinchem.
De Agrado kent u; een vooraanstaande landB&uwbeurs.
Mengvoedercentrale Ruvevo BV kent u ook; een vooraan-
staande leverancier van Wessanen mengvoeders.
Maar Ruvevo kan u meer bieden, véél meer zelfs.
Daarom staan wij ook op de Agrado: voor u.
Wip even aan.
Een gesprekje kan veel voor u betekenen.

Mengvoedercentrale Ruvevo BV, De Venterkamp 8,
Ruurlo,TeL: 05735-1646/1647

Het is weer Spaarweek bij de Rabobank!
Van 17 t/m 21 oktober ligt er een
prachtige kalender klaar - Kado!

Iedereen spaart zoals het hem of haar 't beste uitkomt. Begin er mee tijdens de Spaarweek,
de Rabobank heeft ook voor u de beste spaarvorm!

Opa en Oma
Sparen met het

Snaar-Fxrra-Spaar-Extra
Premie boekje,
dat geeft extra

veel rente!

Pa en Ma
Zij maken regel

mat 'ggebruikvan
hun gewone

spaarrekening,
^waarelke maand

automatisch
een bedragje

op wordt overgemaakt.

Els en Johan Els spaart met l
De Zilvervloot en krijgt 10% extra j
premie over spaargeld én rente!

Gezellige kadootjes voor
de hele familie!
Naast deprachtige kalender 'Nederland
in open lucht' is er voor de kinderen
een fijne bouwplaat met oude huisjes
om zelf te bouwen.

Johan heeft een
Grijp-Srekening met
5% extra premie
over het gespaarde
bedrag plus
de hoge rente!

Barend (de a.s. schoonzoon)
en Loes
Zij hebben een
termijnspaarreke -
ning met opzegter-/
mijn.Diegeeft meen
rente, ook als het
geld eerder wordt
opgenomen in ver-
band met het
huwelijk of voor het kopen van een
eigen huis!

Sparen doe je met z'n allen
Iedereen spaart op z'n eigen manier,
daarom heeft de Rabobank zoveel
spaarvormen. Kom erover praten
tijdens de Spaarweek!

Rabobank
geld en goede raad

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

Liforama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

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

Te koop gevraagd door
part.: BOUWGROND plm.
500 vierkante meter.
Aanb.: Brinkerhof 28, Vor
den, telefoon 2256

STAALSTBALEN
Wfl maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaar^B
Vorden, tel. 05752-1309

De grote matenspeciallst
Confectiebedrijf

y— i_i
llAMMERS

is het adres voor voordelige

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

HENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

DANSEN
23 oktober

BRIDGE
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Kunitgeblttenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

KLEUREN-TV
VAN TANDBERG
uitgekozen tot de beste Kleuren-tv
TANDBERG is de producent van wereldvermaarde hi-fi apparatuur, maar ook
van kleuren-tv.
Bij TANDBERG is het produktieproces van kleuren-tv's meer toegespitst op het
afleveren van hoge kwaliteit dan op grote produktie-aantallen.
Gedreven door een drang naar perfektie wordt elk toestel afzonderlijk afgeregeld
en aan techniek niets weggelaten om topkwaliteit te scheppen.
Een TANDBERG tv is ook iets duurder, maar dat mag dan ook wel.

Staat uw huis al met
foto in het landeiyk
magazine van
Elsevler
„WOONGAABD"?

Dat is mogelijk via
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wfl
met de foto-post.

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

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlijst
enz.

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

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

TANDBERG kleuren-tv's staan aan
de top voor beeld en geluidsweergave
door:
1. De grote duidelijkheid van het

beeld
2. Natuurlijke en vooral rustige

kleuren
S. Het geluidsgedeelte is van hi-fi

kwaliteit
4. Een schitterende tydloze vormge-

ving (typisch Scandinavisch)
5. Uiterst laag energieverbruik,

waardoor ook minder sUjtage
6. 2 Jaar all-in garantie
Een vergelijkende proef zal ook u er.
van overtuigen dat Tandberg kleu-
ren-tv's uniek zijn, in natuurgetrouwe
beeld- en geluidsweergave. Wfl de-
monstreren het u graag.

Philips 66 cm KTV 1998,-
Verder de merken Grundig, Blaupunkt,

Sanyo, Greatz vanaf 1198,—

De fabrieksgaranties worden bij ons met een half jaar
verlengd.

Vredegoor
Elektronika
DORPSSTRAAT 2 - STEENDEREN
TELEFOON 05755-377

U ziet het moest in een Tandbergbeeld



Uit onze slijterij

JAGERMEISTER koel serveren 1QOR
van 14,95 voor lOfcJ

JONGE GENEVER De Korenaer 1000

JONGE GENEVER Florijn
liter 1195

SONNEMA BERENBURGER
liter 1250
BALLANTINES WHISKY
per fles

MOEZEL
per liter van 595 voor

1298

495
BESSENGENEVER Pollen
liter 1045

Bloemen en planten

GEM. GROENE PLANTEN
deze week .

PRACHTIGE BOSTROSANJERS
deze week .

198
375

SPECIAAL VLEESWARENWEEKEND
MET LEUKE WEDSTRIJD

door uw chef-slager wordt waer een grandioze vleeswaren-
show ten beste gegeven met vele aantrekkelijke aanbie-

dingen zoals:

ZWAN ROOKWORST
plm. 250 gram

GROVE ROOKWORST
eigengemaakt plm. 250 gram

en vele andere aanbiedingen

268
298

Door op onderstaande bon het aantal kilo's te schatten
van de gepresenteerde vleeswaren in onze show.

Naam :

Adres :

Aantal kilogrammen:

kunt u winnen:
1e prijs: 2 x 1 kilo VARKENSROLLADE
2e prijs: 2 x 1 kilo BORSTLAPPEN
3e prijs: 1 x 1 kilo RIBLAPPEN
4e prijs: 2 x 1 kilo GROVE ROOKWORST
5e prijs: 2 x 1 kilo FIJNE ROOKWORST

Uit onze broodboetiek

BRUINBROOD
alle soorten nu

TIP TOP TIENERS
10 stuks

ROZIJNEN KLONTJESMIK
voor

A&O
SUPERMARKT

2000
Albers-Vorden

Met dankbaarheid aan God
geven wij kennis van de ge-
boorte van ons dochtertje
en zusje

MARLEEN
Bij het H. Doopsel zal zij de
namen ontvangen:
Marleen Johanna Maria

Wim en Annie
Mokkink
Wouter

Vorden, 13 oktober 1977
Mosselseweg 22

Dankibaar en blij geven wij
u kennis van de geboorte
van onze zoon en ons
broertje

ANDRE

Toos en Harry
Wagenvoort
Erwin en Michiel

Vorden, 12 oktober 1977
Kruisdijk l

Voor uw medeleven dat wij
mochten ontvangen na het
overlijden van vader

P. DE RIJK
betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
Familie W. P. de Rtfk

Vorden, oktober 1977
Staringstraat 13

Te koop: paardetuig.
R. Groot Nuelend, Schutte-
straat 24, Vorden, tel. 6831

MARKT AANBIEDING

Smyrna
kussenpakket
van 34,75 voor 29,95
volop keuze

HAND WERKHUIS

DEKKER
Tot ziens op de markt

Te koop: 12 inbouw TL-
armaturen. Gebr. Barendsen
Zutphenseweg 15, Vorden,
telefoon 1261

Te koop: zwarte wyandotte
krielen.
H. G. J. Horstman, Reeoord-
weg l, Vorden

Te koop: nest Duitse staan,
ders, kortharig, mooi gete-
kend, 9 weken oud, ingeënt
en^fewormd.
G.̂ ^ Gotink, Rouwbroek-
weg 2, Warnsveld, tel. 05750
-21476

MARKT AANBIEDING""

•
Kussenpakket
van 19,50 voor 15,75
keuze uit 20 dessins

HANDWERKHUIS
DEKKER

Tot ziens op de markt

Stomerfl voor Vorden e.o.

Qood Clean
chemisch reinigen bij

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Vóór iedere
raadsvergadering
meepraten over

gemeentezaken ?

Dat kan bij de

VVD!
Inlichtingen:

mevr. Stenger, tel. 6731

TARWE
ROZIJNENBROOD

lekker en gezond

't Bakkerswinkeltje
A. G. SCHURINK

Burg. Galléestraat 22
Vorden, tel. 1877

Verloren: leren jack.
Evert J. Smit, Dorpsstraat
10, tel. 1391

DROGISTERLJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1801

80 soorten
keukenkruiden

Marianne breiwol
volop op de markt in vele
kleuren.
Per bol van 1,95 voor 1,75
HANDWERKHUIS

DEKKER
Tot ziens op de markt

Op maandag 24 oktober a.s. zijn wjj 25 jaar
getrouwd.

H. W. LINDENSCHOT

J. H. LJNDENSCHOT-BLOM

Wij hopen dit met onze kinderen en kleinkinderen
te vieren op vrijdag 28 oktober a.s.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel Bakker
te Vorden.

Vorden, oktober 1977
De Stroet 8

Geheel onverwacht werd in Het Nieuwe Spittaal
te Warnsveld uit ons midden weggenomen, na ge-
sterkt te zjjn met de H. Olie voor de Zieken, onze
inniggeliefde vrouw, moeder en oma

WILHELMINA ANTONIA MARIA GERRITSEN

echtgenote van W. J. J. Koers

op de leeftyd van 57 jaar.

W. J. J. Koers
Hetty en Getty
Alexander en Judith
Wim en Wilma
Thomas
Bob
Yvonne
Saskia
Peter

Vorden, 14 oktober 1977
Ruurloseweg 56

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

Met grote verslagenheid vernamen wfl dat ons
bestuurslid, mevrouw

M. KOERS-GERRITSEN

is overleden.

wy verliezen in haar een zeer goede kollega, die
altijd klaar stond te helpen waar nodig was.

Bestuur P.C.I.

Vorden, 14 oktober 1977

Te koop in prima staat verkerende

MARKIEXN
(rood markieHToek) maten 355 en
560 breed. Fabrikaat Wijnands en
Willema. Voor elk aannemelijk bod.

1 massief eiken plank
256 x 66 cm plm. 3 cm dik

H. LUTH
Nieuwstad - Vorden

Namens enkele van onze werknemers zoeken wfl

WOONGELEGENHEID
voor 2 personen (man-vrouw) in of
rond Vorden.

GEMS
Metaalwerken - Vorden
Telefoon 05752-1546 (toestel 14)

ACRYL

KINDERPULLI'S
pracht kwaliteit
voor slechts 11,-

Voor een grote kollektie

leuke
kinder-
pullovers
uw adres:

WONIMGIMRICHTI\(J
MANUFACTUREN

HELMINK
HHE\St WLG 'K C<>7'_,2 1b14

3urgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend, dat zij, met inachtneming van artikel 4
van het bestemmingsplan Brinkerhof 1973, nr. 2,
voornemens zijn gemeld (bestemmingsplan te wij-
zigen ten behoeve van de bouw van een transfor-
matorhuisje.
Het ontwerp-wtfzigingsplan ligt vanaf 24 oktober
1977, gedurende 14 dagen, ter gemeentesekretarie
voor een ieder ter inzage, gedurende welke ter-
mtyn een ieder schriftelijk bezwaren tegen het
ontwerp-plan kan indienen bij burgemeester en
wethouders voornoemd.

Vorden, 14 oktober 1977.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
Mr. M. Vunderink, burgemeester
J. Drijfhout, sekretaris

WEEKEND-
AANBIEDING

CORDUROY
KINDERPANTALONS

diverse kleuren

nu 37,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VEILIG VERKEER NEDERLAND
AFDELING VORDEN

Voor de lle keer in suksessie bieden
de Vordense garagehouders u

gratis verlichtings- en
bandenkontrole

Het schema hiervoor luidt:
ma. 24 oktober garage Tragter van 19-20.80 nar
ma. 24 okt. garage Groot Jebbink van 19-20.80 n.
dl. 25 okt. Aral-station van 19-20.80 uur
do. 27 okt. garage Kuypers van 19-20.80 uur
vr. 28 okt. garage Boesveld van 19-20.80 uur
za. 29 okt. garage Kun van 10-11.80 uur

Gedurende deze uren en ook 's middags van 14-
16.30 uur staat het ogentestapparaat tot uw be-
schikking.

Wfl zijn met

vakantie
van 23 oktober tot en met
2 november

Café 't Zwaantje
H. W. HARMSEN - Hengeloseweg 14 - Vorden

ZO UIT DE OVEN
lekker bruin gebakken

bruinbrood
bij

't Bakkerswinkeltje
A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Telefoon 1877

OPENBARE BIJEENKOMST
ZWEMBAD „IN DE DENNEN"

Op donderdag 27 oktober a.s.
's avonds 8 uur in de vergaderzaal
van de Sportzaal aan Het Jebbink.

Uiteenzetting renovatie-
plannen
met diskussie hierover (de plannen
hiervoor liggen ter inzage in de
bibliotheek)

Toekomstige bestuursvorm
Het bestuur rekent op een grote
belangstelling. Ook niet-leden zjjn
van. harte welkom.

Voorafgaande aan deze bijeenkomst wordt om
19.30 uur een ledenvergadering gehouden met als
agendapunt: aangaan geldlening t.b.v. renovatie
van het bad.



DISCOUNT CENTRUM
IN DEZE MISTIGE HERFSTTIJD HEBBEN WIJ GLASHELDERE NAJAARSPRIJZEN:

Nostalgie is in:
GEHAAKTE VAL VITRAGE

ONZE ENORME KOLLEKTIE
GORDIJNSTOFFEN MOET U ZIEN !

in wit

in donkerbruin

5,95
6,95

HEERLIJKE VACHTSPREIEN
IN DIVERSE KLEUREN

1-persoons

2-persoons

KUSSENS: nieuwe veren
per stuk 16,95 per 2 stuks 30,—

per meter reeds vanaf

TAFELZEIL
IN DIVERSE KLEUREN

prima kwaliteit, per meter

4,90

12,95

ENORME KOLLEKTIE

NYLONTAPIJTEN
400 cm, per meter vanaf

39,-

100% ZWAAR WOLLEN TAPIJT
BERBER norm. winkelpas 189,—

Discount-prys 169,-

BOVENDIEN

10% KORTING
op onze

Discount-prijzen
INDIEN U ZELF LEGT
EN MEENEEMT !

Wees prijsbewust
en profiteer!

TOT ZIENS

Dorpsst.29 RUURLO tel. 1361

Visser
weet wat

n man moo
vindt

Jack in sportieve ruit. Warm gevoerd.
f145,-

Fortex - Selektieve Groep van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

HELIOFORM MAAKT
VOETMODE VAN VANDAAG.

Helioform

> BEKIJK DE NIEUWE KOLLEKTIE BIJ. (

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Yorden

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

A Lessen in nieuwe Flat 128
en in volautomatische DAF

Instrukteur:
B. H1?NDRIKSEN, Slotsteeg 12, Hengelo (Gld.)

NA DE INBRAAK VAN 7 OKTOBER JONGSTLEDEN

zijn wij er weer in geslaagd, door mede-
werking van onze fabrikanten,
de kollektie

herenkostuums
weer op peil te brengen.

Een geheel nieuwe voorraad hangt voor
u klaar . . .

KOSTUUMS
in tweeds, kamgarens, strepen en unies

van 285.- 395.-
TINNEROY'S EN WEVENIS
in battledress-model

nu 215.- en 250.-
Grote kollektie

kolberts, pantalons, coats, jackets, Jas-

sen, joppers, parka's en nato-jassen

RUURLO

^^^ ̂ *^ "̂

A NAJAARS-
' -^ AANBIEDING

EIKEN REGENTONNEN
uitstekende kwaliteit, inhoud 200 liter.
Óók voor bloembak geschikt
afgehaald per stuk

GRINDTEGELS
af m. 40x60x5 afgehaald per stuk

EIKEN BIELZEN
lang 260 cm, afgehaald per stuk

(zolang de voorraad sterkt, prijzen zfln inkl. BTW)

Verder leveren wij o.a.:
PATIOBLOKKEN, BETONKLINKERKEIEN, FLAGSTONES
KINDERKOPJES, BETONBANDJES, GRIND, MIJNSPLJT,
TRIO EN DIO, KEIEN ENZ. ENZ.

OPENINGSTIJDEN:
maandag tot en met vrijdag van 9.00—12.30 uur en van 13.30—17.30 uur
donderdagavond van 19.00—21.00 uur - zaterdag van 9.00—12.30 uur

VORDEN - TEL (05752) 1381

HERFSTAANBIEDINGEN bij
Modecentrum TEUNISSEN Ruurlo
KINDERMANTELTJES
eerste klas fabrikaat nu met 15,— REDUKTIE

BABY- EN KLEUTERJASJES NU 1/2 PRIJS

NYLON JACKETS
extra gevoerd nu 29,50

JOPPERS
meten zonder cap vanaf 40,00

RUITJOPPERS vanaf 65,00

PARKA'S EN NATO-JACKS
vanaf 57,50 en 50,00

DAMESAFDELING

Mantels vanaf 129,-

Coats vanaf 79,-

Bontjasjes vanaf 209,-

Imitatiebont vanaf 135,-

Suèdejasjes vanaf 149,-

EXTRA AANBIEDING

Japonnen 40,— 50,-

PANTALONS vanaf 22,50 Deux-pieces 50,- 75,-

Vrijdags koopavond

RUURLO
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TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
LAATSTE RAADSVERGADERING
IN OUDE GEMEENTEHUIS
ZWEMBAD TE VORDEN ZAL WORDEN BETEGELD
4 De raad van Vorden besloot dinsdagavond nog eens ƒ 150.000,- beschik-
baar te stellen voor de rekonstruktie van het zwembad. In eerder stadium
was reeds ƒ 247.000,- beschikbaar gesteld. Op de plannen om het zwembad
te voorzien van een pvc-bekledeing is men terug gekomen. Men wil thans het
zwembad betegelen. „Wel wat duurder, maar betegeling is de goedkoopste
oplossing op lange termijn (4x zo duurzaam)" zo lichtte burg. Vunderink het
voorstel van college toe.

De heer Vunderink deelde verder
mede dat er deze morgen nog een
bliksemonderzoek heeft plaatsgevon-
den waarbij o.a. aanwezig waren de
Heide My., zwembadbestuur, college
van B&W alsmede de gemeentear-
chitekt.
De konklusie die na afloop getrokken
werd was dat er ten alle tijde risiko's
blijven bestaan. Het waterverlies
van 2% per etmaal is een aanvaard-
bare norm. Burg. Vunderink heeft
van de Heide My. de toezegging ge-
kregen dat men binnen deze 2% kan
blijven. De lekkages in de leidingen
zullen tevens worden verholpen. De
scheurtjes in het beton blijken vol-
gens burg. Vunderink nog wel mee te
vallen. Ze kunnen in elk geval gere-
pareerd worden.
Betegeling betekent wel dat het bad
6 cm. korter zou worden. „Dit is
echter wel te verhelpen, maar dat
gaat ƒ 7500,- kosten", aldus de heer
Vunderink die van mening was dat
het badbestuur deze 7,5 mille wel
zelf zou kunnen bekostigen. Alle
frakties, die unaniem met de voor-
stellen van B&W akkoord gingen,
toonden zich voorstander de 25
meter afmeting te handhaven.
Waarschijnlijk zal de subsidie aan
het badbestuur worden verhoogd
zodat rente en aflossing op tijd
kunnen worden voldaan. Tevens be-
sloot de raad om de heren R. J. van
Overbeeke (CDA) en Mr. R. A. v. d.
Wall Bake te benoemen in het
badbestuur. In eerste instantie was
alleen de heer Overbeeke kandidaat
maar tijdens de vergadering, die
hiervoor enkele minuten werd ge-
schorst, stelde ook de heer v. d. Wall
Bake zich kandidaat. „De raad zou
anders toch wel erg in gebreke zijn
gebleven", zo merkte hij op.

OPHEFFING SCHOOL LINDE

Wegens gebrek aan leerlingen be-
sloot de raad van Vorden dinsdag-
avond tot opheffing van de school
Linde. „We betreuren de gang van
zaken. De ontwikkeling was echter
niet tegen te houden", zo lichtte de
heer Vunderink toe. Tevens werd
besloten om de heer Hazekamp met
ingang van die datum eervol ontslag
te verlenen als hoofd van de school.
De heer J. F. Geerken (CDA) bepleitte
bij B&W om de fam. Hazekamp
tenminste tot april 1979 in de diens-
woning naast de school te laten
wonen en om na die datum in goed
overleg met de fam. Hazekamp naar
een oplossing te zoeken.
De heer Vunderink deelde hierop
mede dat de vraag van de heer
Geerken samen hangt met de vraag
welke bestemming er aan de school
zal worden gegeven. „In elk geval
zullen we rekening houden met uw
wensen", aldus de heer Vunderink
tot de heer Geerken. Hij voegde
eraan toe dat de heer Hazekamp wel
weet dat hij niet automatisch in de
huidige woning kan blijven wonen.

ZWANEHALZEN BIJ ZWANEZANG

„Deze zwanehalzen bieden wij u aan
opdat u ziet dat wij reikhalzend uit-
zien naar het nieuwe gemeentehuis".
Deze woorden sprak de heer Vunde-
rink toen de raad en publiek deze
lekkernij bij de koffie kreeg aange-
boden omdat deze avond de laatste
keer was dat de raad van Vorden in
het huidige gemeentehuis vergader-
de.
De heer Tjoonk (WD) was eens in de
historie gedoken, waarbij bleek dat
sinds 1873 zo'n 90 raadsleden in deze
zaal hebben vergaderd. „In totaal
hebben we sinds 1798 toen J. H.
Gallee de eerste burgemeester van
Vorden werd, 5 burgemeesters ver-
sleten en met de zesde zijn we
bezig", aldus de heer Tjoonk die er
op wees dat de streek vroeger ook
werd geregeerd vanuit de kastelen.
„Hopelijk mag het beleid een zegen
zijn voor de gemeente. Om roof-
ridderschap toe te passen is tegen-
woordig weinig kans of het moet zijn
op het gebied van de hinderwet,
bouwvergunningen, landschapspar-
ken en dergelijke", aldus de heer
Tjoonk.
Burg. Vunderink stelde het op prijs
dat de heer Tjoonk ekstra aandacht
aan het agendapunt had geschonken
(de raad van Vorden besloot name-
lijk om officieel het kasteel Vorden
als gemeentehuis aan te wijzen).
„De raad zal t.z.t. moeten bepalen of
wij ook als roofridders te werk
moeten gaan", aldus de heer Vunde-
rink.

AANVULLEND KREDIET
RESTAURATDZ KASTEEL VORDEN

Voor de verdere restauratie en ver-

bouw van kasteel Vorden met bijge-
bouwen voteerde de raad dinsdag-
avond ƒ 458.000,-. Voorts denken
B&W eraan om 116.000,- uit de
reserves te halen, teneinde in de
boerderij bij het kasteel een soort
ruimte te scheppen die gebruikt kan
worden voor grote bijeenkomsten.
Een soort "burgerzaal". „Het mag
natuurlijk geen doublure van het
dorpscentrum worden", zo sprak de
heer Vunderink.
de heer J. F. Geerken (CDA) kon zich
er wel mee verenigen dat de boer-
derij een funktie krijgt in de gemeen-
schap. „Mits de horeca en het dorps-
centrum geen konkurentie wordt
aangedaan", aldus de heer Geerken
die voorstellen hieromtrent gaarne
tegemoet zag. Mr. R. A. v. d. Wall
Bake (WD) liet zich in soortgelijke
bewoordingen uit. De heer D. Krol (P.
v. d. A) vond een ekspositieruimte in
de boerderij niet juist gekozen. „Ik
zie hierin konkurrentie voor de
plaatselijke bibliotheek".
De heer Vunderink verduidelijkte dat
men meer denkt aan een permanente
ekspositie bijvoorbeeld over Vorden
en zijn geschiedenis. De heer L. de
Boer (Vordens Belang) toonde zich
verheugd dat enkele door hem gelan-
ceerde voorstellen nu ter sprake
kwamen. Wel adviseerde hij B&W
om ook de plaatselijke VW hierbij in
te schakelen.

GEEN GELDEN VOOR DE
AANSCHAF EN INRICHTING VAN
EEN NOODLOKAAL BIJ DE BIJZ.
KLEUTERSCHOOL JEBBEVK

Op voorstel van het college van B&W
besloot de raad dinsdagavond om
geen gelden beschikbaar te stellen
voor de aanschaf en inrichting van
een nooodlokaal bij de bijzondere
kleuterschool aan het lebbink.
Reden is dat volgens de prognoses
het vereiste aantal van 125 leerlin-
gen per jaar niet gehaald zal wor-
den. „Indien de ontwikkeling een
gunstige wending zou nemen kan het
college wellicht de hoogste prioriteit
geven aan het alsnog bouwen van
een noodlokaal. Wanneer s' avonds
om negen uur het licht uitvalt heeft
dat misschien wel een gunstige uit-
werking op het geboortecijfer", al-
dus merkte de heer Geerken onder
hilariteit op. „Dan moet de stroom
wel erg vaak uitvallen", repliceerde
de heer Vunderink.

De heer L. de Boer (Vordens
Belang) die zich afvroeg of de kom-
munikatie bij het overleg tussen
B&W en schoolbestuur wel goed is
geweest, kreeg bij monde van wet-
houder Bogchelman te horen dat de
vergaderingen altijd in een prettige
sfeer zijn gevoerd.

GARANTIE GELDLENING
VORDENS TENNISPARK

De stichting Vordens Tennispark wil
binnenkort een vierde baan gaan
aanleggen zodat het ledental kan
gaan groeien tot maximaal 380.
De raad besloot dinsdagavond zich
garant te stellen voor de tijdige
betaling van rente en aflossing van
een geldlening groot ƒ 35.000,- die de
Stichting Vordens Tennispark bij de
Rabobank wil afsluiten. Aan Mr. G. J.
Jansen werd eervol ontslag verleend
als ambtenaar van de burgelijke
stand. De heer Jansen die benoemd is
tot wetenschappelijk medewerker
aan de Rijksuniversiteit te Leiden
werd door Burg. Vunderink bedankt
voor de samenwerking. Hij wenste
hem veel sukses toe bij zijn nieuwe
baan.
Tot chef algemene zaken op het ge-
meentehuis te Vorden is benoemd de
heer Doorenbosch uit Zelhem. Bur-
gemeester deelde de heer H. Tjoonk
(WD) desgevraagd mede dat de
bouw van de zaal van het dorpscen-
trum volop aan de gang is. „Men
tracht de opgelopen schade in tijd,
weer in te lopen", zo verklaarde
burg. Vunderink. „Ik lees dus volgen-
de week niet weer in de krant dat de
bouw is stil gelegd?, zo vroeg de heer
Tjoonk. „Dat lijkt mij hoogst on-
waarschijnlijk", luidde het weder-
woord van de heer Vunderink, die
vervolgens de raadsleden en even-
tuele echtgenotes uitnodigde voor
een afscheidsborrel in het huidige
gemeentehuis. Voor gemeentebode
Brunninkreeft was het deze laatste
raadsvergadering hard werken. Kof-
fie serveren, zwanehalzen serveren,
stembriefjes rondbrengen en ook
alles nog op de gevoelige plaat vast-
leggen. Gelukkig voor hem was de
raad als zodanig een dankbaar ob-
jekt want de meeste raadsleden gin-
gen en eens goed voor zitten toen het
fototoestel op hen werd gericht!

Bi'j ons in d'n Achterhoek.
Wie 't huus uut kwam veur honderd joar
zat plos in 't zand te wormen.
Onze eeuw kreeg vaste waegen kloar
't mag reegnen, weulen, stormen.
Waar waekenlang de karavaan
mos zwarven deur woestienen,
rolt daavrend trein op trein now an
getrokken deur masjienen.

An boavenstaond gedich van de Vordense schoolmeister en dichter/
schriever HJ.Krebbers, dat emaakt is tg.v. de ni'jaorswisseling in
1900, mos ik ongemerkt danken too'k zondagmiddag argens in d'n
Achterhoek op un banke an un zandweg zatte. Deur 't mooie weer
van de leste wekke he'w 't geluk da'w op onze zandweage redeluk
goed uut de vuute kont. En niet allene wi'j, ok de boem kont met ut
inkoelen van de maïs geweldug opschieten. Dat he'w veur un paar
jaor trugge wel us anders met emaakt. Too zag i'j hier en daor nog
wel us un trekker midd'n op 't land vaste zitt'n, noe gelukkug neet.
A'j zo oaver die dinge prakkezeert, wat zölt ze dan vrogger hemmen
motten aösen urn alles op de plaatse te kriegen. Stel ow us veur: al-
lene maior zandweage, die dan ok nog lange neet 't onderbold kregen
zoas dat now met un grote wegschave gebeurt. Alles mos met de
schuppe of batse edaon wodd'n en dan we'j 't wel, 't zweit uut
de naöje warken en nog niks opschieten ok.

Dat vrogger is veur un hoop luu trouwens nog ens neet zo lange
eleen, veur zo'n viefentwintug jaor trugge wazzen d'r nog zat, die, at
ze op de fietse nao darp gingen, de schoene pas antrokk'n at zee op
'n hadd'n wazzen. De rubberlaarzen wiern dan zo lange argens
achter un boom eleg, um weer diens te doen zo gauw zee op huus an
gongen. De eerste hadde weg die'w hier in Vorden hadd'n, was de
grote straotweg van Zutfen nao Winterswiek, die ongeveer in 1830
klaor was. Dat zo'n weg toen ok al de neudugge veurbereiding
vroog, kö'w in de buuke gewaar wodd'a

Volgens 'tveslag van un markevegadering van 17 mei 1827 in de
Hollandse Tuin in Zutfen was 't veurnaamste agendapunt de ve-
plpgtmng van ut kerkhof i.v.m, de ligging tussen de huuze en 't
anleggen van un steenstraote. Dat was dus drie jaor veur de weg t'r
kwam. In 't zelfde veslag wod 't vekriegen van un ni'j stuk veur 't
kerkhof in de Mossel behandeld eavenals un stuk grond in Linde
veur un schole plus woning. Of daor ok nog onteigening bi'j te passé
kwam wod t'r neet bi'j eschreven. Vemeldensweerd is meschien nog
wel dat Hendrik Jan Wenneker vezoch um d'r anteikening van te
maken, dat hee zien graf op de bestaonde plaatse wol holl'n. Schien-
baor was 't um onder de fiene Aaman te stille af an bleef hee liever
onder de mensen.

veur degenen die t'r belang in stalt: 't spoor kwam un goeie vieftug
jaor later klaor, um precies té waan 24 juli 1878. Da's volgend jaor
dus net honderd jaor eleen. Meschien iets veur de v.v.v. of de wink,
ver. um daor wat umme het te borduurn. Dan ziet de mensen da'w
nog volop mot doet bi'j ons in d'n Achterhook.

RLeestman

Lit
Mar:

Land van Berkel en Schipbeek, H. W.Heuvel
Vorden, 1813 e.v. RA Arnhem.

Aktie-groep:
zuster Trix helmi!

Enkele Jongeren in Vorden willen graag een aktie-groep helpen vormen, om
het werk van zuster Trix van Kuik in Addes Abbeba te steunen. Momenteel
is zuster Trix enige weken met verlof in Nederland. (Dat is mogelijk
geworden, dankzij het aanbod van een vrijwilligster uit Lochem, om haar
werk in Ethiopië enige tijd waar te nemen).

Tijdens dit verlof heeft zij bij ver-
schillende gelegenheden van haar
werk verteld aan de velen in Vorden,
die voor haar werk belangstelling
hebben. Vooral de jongeren zijn
onder indruk gekomen van de grote
mogelijkheden, om de nood onder de
zieke en ondervoede kinderen en de
lepralijders te lenigen en te bestrij-
den, wanneer één vrouw zich daar-
voor geheel inzet. Als er maar vol-
doende middelen, medicijnen en ba-
byvoeding o.a., beschikbaar zijn.
Officieel is zuster Trix in dienst van
het gemeentebestuur van Addes
Abbeba. Maar geld voor haar werk
heeft dat gemeentebestuur niet. Dat
moet uit Nederland komen, van de
Stichting Medisch Maatschappelijk
Werk Ethiopië, die dit op haar beurt
weer moet ontvangen van de vrien-
den van het werk van zuster Trix van
Kuik. In Vorden zijn vele vrienden.
Maar de kring moet groter worden.
Voor dat doel wil men tot een
aktie-groep komen.

Op maandag 24 oktober a.s. 's
avonds kwart over 8 wil men daartoe
samenkomen in „de Voorde", Kerk-
straat 15 (gebouw achter de Dorps-
kerk).

De voorlopige initiatiefnemers zijn:
Elly Fokkink, Joke Hissink, Wüly Vel-
horst-Voskamp, Jeanet en Peter Ot-
tens, Henk Bakker, Hans Aartsen,
Hans van Hees en Atze Oskamp. Zij
nodigen allen die willen helpen en
meedenken uit deze bijeenkomst te
bezoeken. Maar ook mensen, die
eerst meer van het werk in Ethiopië
willen horen, zijn hier van harte
welkom.

Want zuster Trix zal zelf aanwezig
zijn, om informatie te geven over
haar werk en over de dringendste
behoeften, waarin voorzien moet
worden.
De voorlopige kern van deze aktie-
groep verwacht veel belangstellen-
den, vooral ook jongeren.

open brief
Stichting het Gel-
dersch landschap

Massale sterfte
van oude beuken-
bomen
Zoals langzamerhand algemeen be-
kend is, worden wij deze zomer
geconfronteerd met een massale
sterfte van oude beukenbomen in ons
land. Dit verschijsel doet zich over
het gehele land voor, overal waar
oude beuken staan op landgoederen,
in bossen en langs lanen en wegen.
Het gaat hier vaak om zeer fraaie,
oude en imposante exemplaren. Deze
massale sterfte gaat helaas ook aan
de bezittingen van onze stichting niet
voorbij. Op de landgoederen bij
Arnhem, het landgoed Schaffelaar
bij Barneveld, diverse bezittingen in
de Achterhoek en elders doen zich
deze verschijnselen voor. Met recht

kan worden gesproken van een ramp
voor het landschap. Het gaat hierbij
alleen al op de terreinen van de
stichting om ± 1500 oude bomen.
Het afstervingsproces begon zich
reeds in de zomer van 1976 af te
tekenen.

Omdat nog onvoldoende didelijk was
in hoeverre herstel zou kunnen op-
treden bij een aantal van deze
bomen, door veel neerslag in de win-
ter van 1976 en in het groeiseizoen
van 1977 werd besloten de vellingen
uit te stellen tot de herfst van 1977.
Nu na het groeiseizoen van 1977 de
balans opgemaakt kan worden, blijkt
de toestand nog somberder te zijn
dan in 1976 werd verwacht.

Een complex van factoren heeft tot
deze ontwikkeling geleid. De beuk is
een vlakwortelaar, hetgeen wil zeg-
gen dat deze boom zijn voedsel niet
diep uit de grond kan halen. Een
groot aantal haarwortels zorgt voor
de opname van voedsel en water.
Van deze haarwortels zijn er vele
losgescheurd door de recente stor-
men. Met name de storm van januari
1976 heeft veel kwaad gedaan.

De oude bomen zijn niet in staat snel
nieuwe haarwortels te vormen. De
droge zomers van 1975 en 1976
hebben de situatie sterk verslech-
terd zodat geleidelijk de bodemlaag
waaruit de wortels voedsel en vocht
halen geheel was uitgedroogd. De
meeste bomen stonden echter in 1976
nog wel in blad. Door de vele warme,
zonnige dagen vond maximale ver-
damping plaats, terwijl de neerslag
en aanvoer via de wortels minimaal
was. Gevolg was een steeds dunner
wordend bladerdak, waardoor de
zon kans kreeg de stammen te
bestralen met als gevolg, zonne-
brand, die uitdroging van de bast
veroorzaakte waarvoor de beuk zeer
gevoelig is en de afsterving werd
versneld.

Duidelijk is gebleken dat de schade
het grootste is, in die bossen en lanen
waar de bomen het oudst en het
minst vitaal zijn. Tijdige verjongin-
gen zijn dikwijls om landschappelijke
redenen te lang uitgesteld of te
aarzelen ingezet. De natuur dwingt
ons nu deze achterstand in ver-
jonging van het oude bomenbestand
in kortere tijd in te lopen.

Ook onze bezittingen in Uw gemeente
te weten op de landgoederen Vorden
en Kieftskamp is sprake van grote
sterfte onder de oude beukebomen,
ten dele in bosopstanden, ten dele in
lanen, onder andere de oprijlaan
naar het Huis Kieftskamp. In totaal
gaat het om 140 è 160 exemplaren,
die op korte termijn, in dit najaar,
geveld zullen worden.

Bij de voorgenomen vellingen zullen
wij ons in eerste instantie beperken
tot die bomen, die volgend jaar niet
meer in blad zullen komen, en tot die
exemplaren, die direct gevaar voor
het verkeer opleveren.

Voor lle maal
gratis verlich-
tingskontrole
In het kader van de landelijke aktie
van Veilig Verkeer Nederland „Goed
licht-Allicht" kan er dank zij de wel-
willende medewerking van de Vor-
dense garagehouders dit jaar voor
de lle maal in suksessie een gratis
verlichtings- en bandenkontrole ge-
houden worden.
ledere weggebruiker kan konstate-
ren dat er aan de verlichting van
auto's, fietsen en bromfietsen nogal
vaak iets mankeert.
Volgens statistische gegevens van
WN geschiedde er in 1975 ten
gevolge van gebrekkige of helemaal
niet funktionerende verlichting bij
schemer en duisternis 15.550 ver-
keersongevallen waarbij 823 doden
en 14.727 gewonden vielen. Daar in
Vorden de mogelijkheden voor kon-
trole verspreid zijn over vrijwel de
gehele week zal er stellig een dag te
vinden zijn om even te laten kon-
stateren of alles in orde is.

Bokkers door Wentink uit het doel
geslagen, toen ten Have reeds was
gepasseerd. Bokkers benutte zelf de
toegekende penalty 0-4.

Uitslagen van zondag 16 oktober
1977

Vorden-R.K.Z.V.C. 0-4; Dremp.v.2-
Vorden. 2 3-2;Vorden 3- R.K.Z.V.C.3
2-0; Fortuna W2- Vorden 4 1-2;
Vorden 5 - Markelo 4 1-1; Vorden 6-
R.K.Z.V.C. 5 1-3; Dier. B6 - Vorden7
3-1; S.H.E. 5 - Vorden 8 3-6.

Programma voor zondag 23 oktober
1977

Ulftse Bl-Vorden 2 (beker)
Vorden 8- S.C.S. 3 aanv. 10.00 uur

uitslagen van zaterdag 15 oktober
1977

Warnsveld B. Al-Vorden Al 3-2;
Vorden Bl-Sp. Eibergen Bi 0-2; Vor-
den B2-Eerb. B. B2 2-2; Sp. Eefde Cl-
Vorden Cl 1-0; Eerb. B. C2-Vorden C2
1-4; Vorden C3- Sp. Eefde C3 6-0;

Programma voor zaterdag 22 oktober
1977

Vorden Bi- Ruurlo Bi
Erica C4- Vorden C3

Programma Sv. Katti afd. Zaterdag

KNVB beker programma 22 en 23
okt. competitie wedstrijd.
Harfsen 3- Sv. Ratti 2
SKVW 6- Sv. Ratti 3

Uitslagen Sv. Ratti 15-10*77.

afd. zaterdag.
Sina Maluku l- Sv. Ratti l 4-1
Apeldoorn 5- Sv. Ratti 2 3-1
Sv. Ratti 3- Gaz-Nieuwland 5 2-4
A.Z.S.V. 10- Sv. Ratti 4 6-1

afd. jeugd
Sv. Ratti Al- Sp. Brummen Al 3-6

Uitslagen Sv. Ratti 16-10-77

KI Dochteren 2- Sv. Ratti l 1-1
Soefi 4- Sv. Ratti 2 2-1

KI. Dochteren 2- Sv. Ratti 1-1
Sociï 4- Sv. Ratti 2 2-1

afd. dames

Sv. Ratti- Wesepe 4-1

Voetbal
Vorden kansloos met 4-0 ten onder
tegen RKZVC
Het betere veldspel van RKZVC werd
in de ontmoeting tegen Vorden pas in
de tweede helft in de score tot uit-
drukking gebracht, vanaf de aftrap
waren de mannen uit Zieuwent
technisch beter, hoewel de beste
kansen voor de thuisclub genoteerd
konden worden, behoudens in de
zevende minuut toen Knippenborg
buiten bereik van de overigens voor-
treffelijk spelende doelman ten Have
tegen de paal knalde.
Hans Oosterink kreeg aan de andere
kant een prachtige kans, toen hij een
foutieve terug speelbal onderschepte.
Oosterink wachtte echter te lang.
Chris Hissink zag een boogbal via de
lat over het RKZVC-doel verdwijnen.
In de tweede helft werd overduide-
lijk aangetoond dat de Vordense
defensie, behalve doelman ten Have,
aan alle kanten geducht rammelt. Na
ruim een kwartier soleerde Vincent
Bokkers door de Vordense achter-
hoede om vervolgens met een fraaie
schuiver te scoren 0-1. De thuisclub
zakte na dit doelpunt als een pudding
in elkaar. Middenvelder Penterman
van RKZVC werd alle gelegenheid
geboden om de stand op 0-2 te
brengen. Tien minuten voor tijd
volgde een prachtige Zieuwent-aan-
val over links die met een fraaie
kopbal door Vincent Bokkers werd
afgerond 0-3.
Tussen de bedrijven door verrichtte
doelman ten Have verschillende goe-
de reddingen. Een minuut voor het
einde werd een hard schot van

Polo
Zege Vordense heren poloen in Er-
melo

De heren van Vorden hebben de
competitiewedstrijd tegen Flevo (Put-
ten), welke ontmoeting in Ermelo
werd gespeeld, verdiend met 3-5
gewonnen. In de eerste periode wist
Vorden het veldoverwicht in en
treffer van Arjan Mengerink in de
score tot uitrukking te brengen 0-1.
In de tweede en derde periode
ontstond een gelijkopgaande wed-
strijd waarbij Flevo de opgelopen
achterstand in een 2-1 voorsprong
wist om te zetten. Nadat S j aak
Gotink de balans weer in evenwicht
had gebracht nam Flevo opnieuw de
leiding 3-2. In de laatste speelperiode
gaf de betere conditie van Vorden de
doorslag. Door doelpunten Van Arjan
Mengerink 2X en Henco Elbrink
besliste Vorden de strijd met 3-5 in
haar voordeel.

Dammen
Onderlinge damcompetitie DCV

Voor de onderlinge damcompetitie
van DCV werden de volgende wed-
strijden gespeeld: Rossel-Nijenhis
0-2; Wansink-Wiersma 0-2; Groten-
huis-Slootjes 2-0; Wentink- ter Beest
1-1; Slootjes- Graaskamp 0-2; Esse-
link- Lankhaar 2-0; Wassink-Wansink
2-0;Hoenink-Rossel 2-0; KI. Kranen-
barg- Hulshof 1-1.

Paardesport
Suksessen voor „In de Reep'n"
Vorden en omstreken

Op de gehouden mendag, georgani-
seerd door de L.R.V. Halle e.o., op
zondag 16 oktober j.L, behaalden
enige leden van ,,In de Reep'n"
mooie suksessen. Mevrouw Wolters-
Scheffer behaalde met haar Friese
merrie Berber de eerste prijs bij de
men wedstrijden. Zij reed de men-
proef met een dos è dos. Tweede
werd de heer Joh. Norde met Otto
voor een open break.
Bij de marathon werd de kombinatie
Wentink-van Druten tweede met
Sola voor een Zwitserse wagonette
en de vierde prijs was weer voor
mevr. Wolters-Scheffer met Berber.
„In de Reep'n" nam met 7 kombi-
naties deel. Al met al een schitterend
sukses.



Garage Ruasink heeft vorige week haar nieuwe showruimte aan de Borculoeeweg in gebruik genomen. De oudste
zoon van garagehouder A.Ruesink opende de deuren van het vernieuwde pand Het gebouw is ontworpen door de
architecten Ritsma en Brasser en werd in anderhalve maand gebouwd door aannemer Lusink. Er kunnen vijftien
auto's in de ruimte worden geplaatst.

Streektaal en
religie.
Dat is het thema van de dertiende
DIALECIWDAG, die door de Cultu-
rele grenscontactencommissie Ach-
terhoek-Westmunsterland in samen-
weking met Kulturkrais Schloss
Raesf eld en de Dialectkring Achter-
hoek en liemers belegd wordt op
zaterdag 29 oktober in Groenlo, in de
R.K. Calixtuskerk en in City Centrum
aldaar.

Op het programma staat o.a: aan-
komst der deelnemers/sters in City
Centrum, Eacumanische kerkdienst
in de CalixtuskerfcDB. G.W. van
Dunnewold, Luthers predikant in
Doetinchem en Kapelaan Hans Over-
kflmping, Bocholt. Muzikale mede-
werking verleent het Kerkkoor.
Nabespreking en discussie over het
thema: "Streektaal en religie", o.l.v.
Prof. Dr. Hendrik Hutjes te Groni-
ngen, ui het City Centrum.

Na de gezamelijke broodmaaltijd,
volgt er 's middags een optreden
door leerlingen van het RK. Maria-
num te Groenlo. Zij spelen een be-
werking van enkele Achterhoekse
volksverhalen. Na de thee-pauze
treedt dan de Grolse Volksdansgroep
Setnja. Rond vier uur wordt deze
dialect-dag besloten.

Het leek ons goed deze en gene eens
te attenderen op deze bijeenkomst!
Ook al moet men zich van te voren
opgeven (adres: Kulturkrais Schloss
Raesf eld Geachëftsstelle, im Pieper-
hagan 17, 4280 BOKKEN, Duitsland)
meestal is er nog wel een plaatsje te
vinden in de grote Calixtuskerk te
Groenlo en ook in het City Centrum

Ongevallen

in de mist
VORDEN — De autobestuur-

der EJ.B. u}t Vorden is met een
hersenschudding opgenomen In
het Loehemse ziekenhuis. HIJ
reed gistermorgen om tien nor
over de Wildeborfseweg WJ Vor-
den, toen hij door de dichte mist
ia een bocht van de weg raakte
en tefen een boom reed.

De heer O. wilde met rijn
auto vanaf de Strodljk de Rond-
weg oprijden, maar hij moest
wachten op naderend verkeer.
Hij blokkeerd hierdoor het fiets-
pad, waarna de bromfietser L.
tegen rijn auto reed. Er ont-
stond lichte schade.

Rond een uur gistermiddag
naderde CJ.E. uit Delft met een
tractor met aanhanger de spoor-
wegovergang over de Ruurlose-
weg, toen de beveiligdng begon
ie werken. De bestuurder kon
met meer op tijd remmen en
KWrWttt schrlkhek *fa -fcen'UcM-
maat om tot stilstand te komen.
Du gebeurde vlak voor de trein
langs kwam. Er vielen hierbij
geen gewonden.

Expositie
Riek Schagen.
De commissie cultuur van de Vereni-
ging voor Festiviteiten, Sport en Kui-
tuur Warnsveld, die het laatste jaar
al een aantal kunstexposities van
kunstenaars uit Warnsveld, Zutphen
en omgeving heeft georganiseerd,
heeft nu de actrice Riek Schagen uit
Amsterdam bereid gevonden in
Warnsveld een expositie in te rich-
ten. Riek Schagen -ofwel "Saartje"
uit de alom bekende t.v.-serie "Swie-
bertje"- is een zeer verdienstelijk
schilderes. Zij gaat enkele tientallen
van haar schilderwerken tentoon-
stellen in de raadzaal van het ge-
meentehuis in Warnsveld. Dat ge-
beurt zaterdag 22 en zondag 23
oktober. De expositie wordt zaterdag
22 oktober 's morgens om tien uur
geopend door burgemeester mr.
W.W. Hopperus Buma van de ge-
meente Warnsveld. Om elf uur gaat
de tentoonstelling open voor publiek,
dat tot tien uur gelegenheid krijgt de
schilderwerken te bewonderen.

Volleybal

Dames l van Dash handhaven zich in
de top van de Promotie klasse.
Heren l hebben slag nog niet te
pakken.

In de afgelopen week zijn door de
verschillende Dash-teams 11 wed-
strijden in competitie-verband ge-
speeld. Zaterdag troffen de volgende
ploegen elkaar in de sportzaal: He-
ren Dash 2 tegen Harfsen l, Heren l
tegen Wik (Steenderen) l, terwijl de
jongens-asp. met 3-0 wonnen doordat
de tegenstander (S.V.S.) niet kwam
opdagen. Het heren 2 van Dash bezit
voldoende kwaliteit, hetgeen zij elke
keer bewijzen, maar mentaal is de
ploeg er nog lang niet. Harfsen
toonde zich de sterkere en won met
2-1. Het heren l van Dash moest het
met invallers doen. Vooral door ge-
routineerdheid van enkele Wik-spe-
lers en hun aanpak kon Wik met
winst naar huis terug keren. Uitslag
1-3.

Maandag werden in Zutphen 5 wed-
strijden gespeeld. Het meisjes-asp.
team b kon het tegen Almen niet
bolwerken. Wel werd er in set l
'gepakt'. De uitslag was 2-1 in het
voordeel van Almen. Het meisjes
junioren-team van Dash had minder
moeite met Teuge. Uitslag 2-1.

Het heren l team van Dash had weer
invallers en moest het hoofd buigen
voor het af en toe sterk spelende
Hansa 2. Het Dash-team kan de slag
nog niet te pakken krijgen.

Het dames 2 team van Dash spelend
in de eerste klas was eveneens van
slag. Het team moest DVO (Keijen-

borg) de volle winst laten.

Het heren 5 van Dash - in deze
samenajsUing allemaal nieuwelingen
in de ^Hpetitie - had meer moeite
met Vano 3 dan door hen werd
aangenomen. Zij wonnen weliswaar
met 2-1, maar het ging niet moeite-
loos. In Vorden werden op 17 oktober
achtereenvolgens drie wedstrijden
gespeejttln de dames 2e klas moes-
ten heflR en 4e dames team van
Dash eikaars krachten meten. De
uitslag was verrassend (?) 3-O in het
voordeel van dames 4. Het heren 2
kon het met behulp van hun toch wel
goede technische kwaliteiten niet
redden tegen het heren 4 van Hansa.
Uitslag 0-3. Het meest geroutineerde
en mede daardoor best spelende
team van Dash: dames l liet geen
steek vallen in de wedstrijd tegen
Iruvoc. De volle winst (3-0) werd
binnengehaald. De bovenste plaats
in de Promotieklasse is hierdoor
gehandhaafd.

Programma:
20 oktober te Deventer:
Meisjes jun. Isala-Dash,
prom klas Salvo-Dash 1;

Dames

24 oktober te Zutphen:
Meisjes asp. B Wilh. c-Dash d; dames
3e klas Dash 6-Valto 3; heren 2e ld.
Dash 4-Bruvoc 3; dames Ie ld. DVO
2-Dash 2; heren Ie ld. Bruvoc 3-
Dash 2; dames 2e ld. Dash 3 -Hansa
5; dames 2e kl. Hansa 6-Dash 4.

24 oktober te Vorden:
Heren 2e kl Dash 3-DVO 1; dames 3e
kl. Dash 5-Wilh. 6; heren beker Dash
1-Bruvoc.

Dinsdag:
Volleybaltraining in beide zalen van
de sportzaal.
Repetitie drumband Sursum Corda in
het Jeugdcentrum.
Repetitie muziekvereniging Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantory vanaf 14 ok-
tober.
Training volleybalvereniging Dash in
de sportzaal.
Trainingsavond TTV Vorden bij het
klubgebouw op 't Medler.
Training zwem- en poloklub Vorden
'64 In de Dennen.
Volksdansen in de huishoudschool on-
der leiding van mevr. A. Tijman.

Woensdag:
Ie woensdag van de maand klachten-
avond NVV.
Repetitie majorettes en jeugdmajo-
rettes Sursum Corda in de gymzaal
van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta (kleu-
ters en huisvrouwen).
Oefenen De Knupduukskes in bar
't Pantoffeltje
Volksdansen voor ouderen in het
Jeugdcentrum

Donderdag:
Badmintonklub Flash in zaal 2 van
de sportzaal.
Training volleybalvereniging Dash in
het Jeugdcentrum.
Repetitie Vordens Dameskoor in zaal
Smit.
Repetitie drumband Concordia.
Repetitie zangvereniging Excelsior in
het Jeugdcentrum.
Judolessen in de sportzaal.
Repetitie Vordens Kinderkoor.
Bridgen in 't Pantoffeltje

Vrydag:
Weekmarkt op het marktplein.
Dammen in de sportzaal.

Repetitie gevorderden Nutsmelodica-
klub.
Trainingsavond TTV Vorden bij het
klubgebouw op 't Medler.
Gymnastiekvereniging Sparta (meis-
jes, jongens en heren).
Meisjesklub De Klub van 20 in het
Jeugdcentrum.
Jeugdsociëteit open van 19.30—22.30
uur.
Meisjesklub 11-12-13 jaar m het
Jeugdcentrum
Jongensklub „Samuël" 11-12-13 Jaar
in het Jeugdcentrum.
Jongensklub 14-15 jaar in het Jeugd-
centrum
Meisjesklub 14-15 jaar in het Jeugd-
centrum

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit,
gevorderden blokfluit, beginnelingen
melodika.
Trimmen bij de picknickplaats Wil-
denborch.
Padvinderij bij troephuis verkenners,
welpen.
Kinderklub De Fluitertjes in De
Voorde.
Kinderklub De Kruimels in het
Jeugdcentrum.
Gymnastiekvereniging Sparta (jon-
gens)
Jeugdsociëteit open van 19.30—23.00
ur.
Jongens- en meisjesklub ,,de Fluiter-
tjes" 6-7-8 jaar in „de Voorde"
Jongens- en meisjesklub „de Krui-
mels" 9-10 jaar in het Jeugdcentrum

Oktober:
20 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 14.15 uur
25 Provinciale najaarsvergadering

Jong Gelre
25 Soos Kranenburg
25 NCV afdeling Vorden
26 Herv. vrouwengroep dorp
28 Jong Gelre volleybal in de sport-

zaal
29 Jong Gelre najaarsvergadering

in zaal De Klok te Dieren

November:
3 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 14.15 uur
4 Propagandafeest Jong Gelre
5 Propagandafeest Jong Gelre
8 Soos Kranenburg

15 NCV afdeling Vorden
16 Plattelandsvrouwen in zaal Smit
17 Bejaardenkring in het Jeugdcen-

trum, 14.15 uur
19 Onderlinge tentoonstelling De

Vogelvriend in zaal Schoenaker
20 Onderlinge tentoonstelling De

Vogelvriend In zaal Schoenaker
22 Soos Kranenburg
23 Sport en spel Jong Gelre
25 Jong Gelre ledenvergadering met

film in hotel Bloemendaal
25 Ringtafeltennis Jong Gelre

December:
l St. Nicolaasmiddag bejaarden-

kring in het Jeugdcentrum
trum, 14.15 uur

6 Soos Kranenburg
14 Jong Gelre sport- en spelavond

in de Exelse Molen
15 Kerstmiddag bejaardenkring in

het Jeugdcentrum, 14.15 uur
20 Soos Kranenburg
20 NCV afdeling Vorden
21 Kerstfeest Plattelandsvrouwen

iït zaal Smit

Januari
17 NCV afdeling Vorden

Februari
21 NCV afdeling Vorden

Maart
21 NCV afdeling Vorden

April
18 NCV afdeling Vorden

Mei
16 NCV afdeling Vorden

De besturen van de verenigingen
worden verzocht hun aktiviteiten aan
ons door te geven, dan kunnen deze
in deze rubriek worden opgenomen.

HUSQVARNA EN LEWENSTEBV

naaimachines
reeds vanaf 399,—

Naaimachinehandel - Reparatie-Inrichting

BORGOUJEN
Kerkstraat 13 — \ ORDEN — Tel. 05752-1385

pakken van 500 vel, 80 grams,
formaat A4

per pak (exklusief BTW) 4.95
dw

Nieuwstad 12 Vorden Telefoon 05758-1404

Overweldigend was de belangstelling voor d*
vele nieuwe creaties op onze shows van

BRUIDS- en
AVONDKLEDING
En nog komen er dagelijks
nieuwe modellen bij

BRUIDSJAPONNEN
vanaf.. 195.-
Kom al dit moois eens vrijblijvend bewonderen en
passen. Maak wel even een afspraak en u kunt
rekenen op een persoonlijke bediening door onze
deskundige verkoopsters

Maandagmorgen gesloten Vrijdag koopavond

i e u
Beltrum bij Groenlo. Tel. 05448-222
Hengeto^Ov.. Drienerstraat 10. Tel. 05400-
11983

Sint Nicolaaskrant 1977
In de week van 14 november a.s. verschijnt de
ST. NICOLAASKRANT in Vorden, Hengelo, Steen-
deren, Baak, Wichmond, Warnsveld, en Almen met
een oplaag van plm. 8000 exemplaren

Uw advertentie hiervoor gaarne voor
vrijdag 4 november a.s. in ons bezit

De redaktie



U wist't misschien
nogniet.maar

dit wordt uw mei
krak

nieuwi
Hoe lang bent u nu è\

op xo«k nwr de juiste keuken^
We tullen u een
handje helpen:

't wordt 'n Bov».
Bovi Keukens biedt u

de keut uit maar
liefst 33 fronten
in 6 prijsklassen
En allemaal even

aantrekkelijk geprijsd

Voorbeeld
Wat dacht u van

deze eiken keuken'

Lengte 270 cm. met
kunststofblad oo water-
vast hecht hout; met
koelkast, afzuigkap.,
gasinbouwkookplaat.
van bekende merken en met 5 jaar garantie

2950,- Al onze prijzen zijn
INCLUSIEF B.T.W.

VERDER IN ONS LEVERINGSPROGRAMMA
tegellijmen, kitten, tegelsnijders, voegwitten en
voegkleuren, voegafstandnokjes, speciaallijm (hitte-
en zuurbestendlg) voor betegelen van keuken
barbladen.

en

OUD HOLLANDSE DEUREN

voor binnen en buiten
reeds vanaf
2-delige boeren onder- en bovendeuren
Eiken „Classique" stijldeuren

295,-

SANITAIR
BADKAMER
compleet, Bahama beige/mosgroen/
curry. Bestaande uit: badkuip, bad-
atvoercombinatie. badmengkraan. ver-
chroomde doucheslang, handdouche.
opsteekgarmtuur. wastafelcombinatie met
mengkraan. verchroomde syfonset.
bevestigingsset f—"
en duobloc

DUO
BLOC
bahama-
beige
incl. bril

deksel . 195.

50 cm

60 cm

100 cm

120 cm

BOVEN-
KASTJES

63,-
68,50

95,-
120,-

OPEN HAARDEN

EENZIJDIGE
OPEN HAARD
kompleet, bestaande uit:
inbouwmantel, stookstenen,
rookkap met ingebouwde
regelktep
breed 57 cm

idem met rooster
en asla 450.-
HOEKHAARD
links of rechts open, geheel compleet, breed 55 cm
van 760.-
voor

PANORAMA HAARD
3-zijdig open
kompleet, van 980.- voor

525.-

570.-

Bekijk de prijzen en VERGELIJK ze maar.
Coen Poulus wint het met de LAAGSTE
PRUZEN. Wij kopen rechtstreeks van de
fabriek en dat schee.lt u honderden tot
duizenden guldens.

; Bij ons bent u altijd vrijblijvend welkom.

KEUKENBLOKS

150 cm
180 cm
200 cm
220 cm

GAAN
VOOR
SPOT-
PRIJZEN
WEG

Enorme kollektie
PLAVUIZEN en WANDTEGELS

8.95
WANDTEGELS
15x15
div. kleuren.
p.m2 v.a
WANDTEGELS 15x15
bruin/beige,
P.m2v.26.50 -l* QC
voor l*f .UU
DEKORTEGELS 15-15
bruin/beige.

C?":32:50 22.50
VILLEROY en BOCH
div. uitvoeringen
15x15

S S ? " : 5 8 : 3 2 . 5 0
BOERENPLAVUIZEN
„Jansen Dings"
roodbont genuanc.
20x20

SS?':*: 19.50
GEWOLKTE WANDTEGEL
div. kleuren
p.m2v.24.50 , -l A QC
voor IH.3O
Witte en ivoorkleurige
WANDTEGELS
p.m2
MOSA WANDTEGELS
„Romance"
10x20 oo en
p.m2v. 55.-V £O.ÜU
VERGLAASDE MOZAÏEKEN
zeer groot assort., slijtvast
in fantastische kleuren

va™af . 26.50

HANDVORMPLAVUIZEN
„rugamlek" 21x21 cm
bruin flammé
p. m2

van 80.- voor

10.50

49,50

WANDTEGELS
TEEUWEN PLAVUIZEN
nr. 518, 20x20
van 59.- <J M
p.m2 voor Of •
DE VALK RUSTIEK
21x21 cm.
p.m2 van 84.-
voor
Prachtige slijtvaste
VLOERTEGELS
10x20, p.m2
van 33.50
voor
Verglaasde PLAVUIZEN
20x20, 2e soort,
zeldzaam mooie tegel
die u beslist
moet zien.
p.m2
SPHINX PLAVUIZEN
20x20, 1e soort •
dubbelhard gebakken

34.50

20.50

IRIS PLAVUIZEN
rijke kleurschakering
in beige, bruin en bruin/groen,
p.m2van55.- M9 Cf|
voor H C • UU
OSMOSE 11,5x24 cm
zeer genuanceerd 4 Q Cfl
p.m2 10.UU
Diverse soorten
NATUURSTEEN
Portugese lei
40x40 p.m2
TRAVERTIN
40x40 cm
p.m2

32.00
46.50

TERBOftöSiWCA

COEN POULUS
verheulstr. 2 doetinchem tel. 08340-24681

Daarnaast diverse BEKENDE MERKEN, w.o. St Joris,
Buchtal, Anna-werk, Kerkdriel, Merkl en Makkum tegen de
LAAGSTE PRUZEN.

GEOPEND: maandag van 13.30-17.30 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur.
Vrijdags koopavond tot 21.00 uur.
Zaterdags van 9.30-16.00 uur.

ooi u strofes nöfineer keus en service
' Ami

"t Is lammer, mensen! Maar we hebben een paar weken nodig om onze zaak
In huishoudelijke artikelen, gereedschappen en Ijzerwaren samen te voegen
tot één nieuwe winkel, die u alle keus en service kan geven, die u In onze
speciaalzaak mag verwachten. Op dinsdag 15 november a.s. gaan we weer
open. De smederij blijft wel normaal In bedrijf.

borendsen (fzefwaren

18 - Vonten - Tttofoen 05752-1261

Alleen bij uw radio/t.v.-specialist — Alleen bij uw radio/t.v.-specialist — Alleen bij uw

Weekaanbieding:
Schneider Set 100 !

4>

STEREO TUNER - VERSTERKER
2 x15 watt inklusief boxen. l

+j
Kost overal minstens ƒ 450,—

bij ons slechts f 3vO«™

RADIO-T. V.-GRAMMOFOONPLATENSPECIAALZAAK

„OLDENKAMP" j
Stationsweg 1 - Vorden - Telefoon 2577 a

Alleen by uw radio/t.v.-specialist — Alleen bfl uw radio/t.v.-specialist — Alleen b{j uw

n
S
S
l

Voor exclusieve

trouwreportages
is uw adres

Vanaf heden kunt u bij ons
terecht voor

schilderden
kunstreprodukties
tin. en
geschenkartikelen

Kunsthandel en
lijstenmakerij

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden
telefoon 05752-2675

Kinder
flanel blouses

geruit

maten 116 t.m. 176

kleine stijging per maat

v.a. f 16,50

toHliel en mode
/chooldermon

foto
hans
temmink
Hengelo (Gld.)
S pa! straat 10
Telefoon 05753-2386 Drukkerij

WEEVERS

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

BAKKERIJ

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

GRAETZ
VOORAAN IN SERVICE

Radio-Televisie *V°°RAAN INTECHNIEK
Hi-fi Stereo FA. BREDEVELD

Weg naar Laren 56 - Zutphen



Boomkwekerij - Tuincentrum

M. G. SPIEGELENBERG B. V.
Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1464

heeft voor u uit voorraad leverbaar:
HEIDE - VASTE PLANTEN - BOMEN - VRUCHT-
STRUIKEN - CONIFEREN - HEESTERS - KLIM-
PLANTEN alles in diverse soorten en rechtstreeks
van de kwekerij.

Partikuliere verkoop alleen op vrijdag en zaterdag.

IEDERE KOPER ONTVANGT EEN LEUK
HEESTERTJE KADO

Kom gerust eens kijken.

Kleuren-t.v. 66 cm 2 jaar
ƒ 998,—; l Akai taperecor-
der ƒ 498,—; l ITT HiFi
cassettedeck ƒ 598,—; 2 Bo-
ise 501 boxen als nieuw
ƒ 850,—; l B&O 6000 tuner-
versterker quadro met af-
standsbediening en garan-
tie (nw.pr. 3995,-) ƒ 2500,—
Vredegoor Elektronika
Dorpsstraat 2, Steenderen,
telefoon 05755-377

\

°§eboren:
Een zéér uitgebreide en

bijzonder smaakvolle serie
geboortekaarten.
Wij noemen haar:

Kennemer
Kaarten Kollektie.

Dus: a. s. vaders en moeders,
kom tijdig bij ons langs en kies

op u w gemak uit de
133 verschillende

ontwerpen.
(Trouwens, u kende ons
misschien al wel via onze

unieke kollektie verlovings-,
huwelijks- en

dankberuigingskaarten).

Drukkerij

WEEVERS

LET OP: NIEUW

kom ook even bij Cor op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen !

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

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1801

Natriumarme
dieetprodukten

VOOR41UW

Wapen- en Sporthandel

Martens
di Jotltreffeiull

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: 1,10 ha beste knol-
len. Briefjes inleveren voor
zaterdag 14 uur.
A. A. Walgemoed Delden-
seweg 11, Vorden

Liefhebber vraagt onbe-
bouwd boerderijtje of boe-
renwoning met stukje
grond te koop. Omgeving
Vorden of Lochem.
Telefoon 08337-494

Hij maakt uw huis van binnen mooi.
Met verf en met vele andere

moderne materialen.
Hij heeft heel wat in z'n mars.

Laat komen die vakman.
En pak de gulle premie van

30 gulden. Per man! Per dag!

SCHILDERSBEDRIJF
J. M. UITERWEERD
MEESTERSCHILDER
Ruurloseweg 35
Vorden
Tel. 05752-1523

Wij regelen de aanvraag
voor u.

ONZE PANNEKOEKEN !

ONBESCHOFT LEKKER

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Tel. 6634

Aanbieding

Dames koltruien
in diverse kleuren

2 stuks voor J 20."

per stuk f 13.75

/chooldermcin
raadhuisstraat tel 1367 Morden

EN TOCH . . IS

wij zijn op
alles voorbereid

Want de grote combinatie-mode wordt dé
trend van dit seizoen. Fijne pantalons met

wat makkelijks: leuk hemd, vlotte trui.
Wij hebben 't allemaal.

Doe maar een beroep op ons!

Ffirstl
LmanJ

tcKtiel en mode

/chooldermcin

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/u tph t 'MM'wr j ; - Vonlr r i - Telefoon 0.">7.V-J-ir>l-4

Citizen Quartz
Chronograph

(perfekt horloge en stopwatch inéén)
IIIIIIIIIIMMIIIIIIIII

CHRONOGRAPI
Permanent afleesbaar: uren,
minuten, sekonden, dag,
AM/PM.Op knopdruk:
maand, datum, dag en jaar.
Dualtijd voor 'n 2e wereld-
tijdinstelling. Stopwatch-
timing met uren, minuten(
sekonden en tienden-
sekonden. Tussentijd-
meting met geheugen.
Stalen kast met integraal-
band. 1 Batterij voor 2 jaar.
Quartz-precisie voor filmers,
fotografen, sportmensen,
officials, piloten,
ingenieurs enz . . .
Vanaf f 395,-

DCITIZEN
Deze 'Nieuwe Tijdmeter'vindt u bij:

AGRCOTKORMELINK
.norlogerie goud & zilver optiek

Extra voordelige
aanbiedingen

Spruiten 1 kilo 189

Mandarijnen 15 voor 298

Cox d'Orange 1 kilo ... 198

Worteltjes 500 gram ... 45

Maandag t/m woensdag:

Koolraap
panklaar 500 gram ... 65

Weekendaanbieding BLOEMEN:

Gemengd boeket 395

Onze specialiteit:

modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

JONGE FLORIJN 11,95

VIEUX GILDESTER 12,45

CAMPARI MET GLAS 12,95

BAILEYS IRISH CREAM WHISKY-LIKEUR
van 18,80voor 15,45

12 SOORTEN MALT WHISKY

Van het vat:

OLD MED. SHERRY van 6,45 voor 5,50

WITTE VERMOUTH per liter 4,75

MUSKATELLER per liter 4,45

ROSE LANDWIJN per liter 3,20

Slijterij-wijnhandel

SMIT
Vorden - Telefoon 05752-1391

Alleen bij de echte grammofoonplatenzaak — Alleen bij de echte grammofoon

! Grammofoonplaten
Aanbieding geldig tot 23 oktober. Tegen inlevering :

van deze bon ontvangt u 'n

i single voor slechts f5.-
Radio-TV-speciaalzaak

f Oldenkamp
Stationsweg 1 - Vorden - Telefoon 05752-2577

?r
Alleen bij de echte grammofoonplatenzaak — Alleen bij de echte grammofoon

Makelaars- en
assurantiekantoor o.g.
J. v. Zeeburg en Zn. 09

LJdNBM

Lid van de Nederlandse Bond van Makelaars.

Het Jebbink 11, Vorden, Tel. 05752-1531.

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP ONROEREND GOED
TAXATIES
HYPOTHEKEN

EN ALLE VERZEKERINGEN MET DESKUNDIG
ADVIES.

Uw vertrouwde adres in Vorden.

GRIJP UW KANS

Massief eiken
bankstellen

in 3 verschillende uitvoeringen

deze week voor:

zolang de voorraad strekt

f 1995.-
Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514


