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Belangrijke zaken aan de orde tijdens
ouderavond openbare lagere school
Voor de jaarlijkse ouderavond bestond ook nu weer een zeer goede belangstelling,

waarvoor de voorzitter de heer Martinus zich zeer dankbaar toonde.

De aftredende en niet herkiesbare leden mevrouw Jansen, mevrouw Edens en de heer
J. Bosch kregen als opvolgers mevrouw Boerstoel, mevrouw Reintjes en de heer J.
Norde.

Uut het flLnanciële verslag van mevrouw
Edens bleek dat de kostten voor de school-
redsjes, St. Nioolaas en kerstfeest hoger
waren uitgevallen, dan wias geraamd en
ten dele uiit de gezinsbijdrage voor de
oudercommissie konden worden opgevan-
gen.
Heit resterende bedrag van de bedrage voor
het schoolfonds aal worden besteed voor de
aanvulling van heit documentatiecentrum.
Dank zij een gemeentelijke subsidie kon
hiermee een bescheiden begin gemaakt
wonden. De opbouw van dit documentatie-
cenjtnum geschiedt in nauwe samenwerking
met de schoolbilbliotlheekdienst van de
Openbare Bdlbliotlheelk.
Uit de mededelingen van het hoofd der
school, de heer Bcrónkmaii, bleek de 5e en
6e klas voor gymnastiek een gedwongen
gebruik dient te maken van de nieuwe
sportzaal. Gezien de grote afstand gaat er
zeer veel nuttige tijd verloren met komen
en gaan. Protesten Mentegen van hemzelf
en de oudercomimissie bleven zonder resul-
taat.
Sprekend over de integratie van het kleu-
ter- en basasonderwflis dat er regelmatig
contacten onderhouden worden met de
kleuterscholen Het KweUternest en De
KJroezestulip waar ervaringen met en over
de leerlingen worden uitgewisseld.
Eten plan voor optimale samenwerking
wordt thants in overleg met de schoolad-
vdesdienst opgezet en uitgewerkt.
Wat de ouderparticipatie betreft kon de
heer Brinkman stellen dat hiervan reeds
meermalen een nuttig gebruik is gemaakt
voor sehoolzaken dié dringend dienen te ge-
beuren.
De laatste jaren zijn diverse methodes ver-
vangen door moderne waarbij gestreefd
wordt de goede aansluiting naar het ver-
volgonderwijs te blijven continueren.

Welfare
Ned. Rode Kruis
Weer Is een jaar verstreken en in het af-
gelopen jaar hebben verschillende dames in
De Wehme en ook daarbuiten met enkele
heren niet stil gezeten.
Zy hebben met elkaar gewerkt voor de
Welfare van het Ned. Rode Kruis en het
mogelijk gemaakt dat wij ook dit jaar weer
een bazar op De Wehme kunnen houden,
Nieuwstad, Vorden. Deze bazar is op
woensdagmiddag en -avond 3 november a.s.
U weet dat de opbrengst weer -wordt ge-
bruikt om nieuwe materialen te kunnen
aanschaffen. VVy hopen dat u van uw be-
langstelling blyk wilt geven door te ko-
men kyken, maar meer nog om te kopen.
Er te voor „elk wat wils". De leiding van
de Welfare van het Ned. Rode Kruis afd.
Vorden zal u er heel dankbaar voor zfln.

De atenke achteruitgang van het aantal
geboorten uit Vorden gedurende de laatste
jaren rechtvaardigde het vermoeden dat
de leerlingfoezettingen van alle scholen
flink zal dalen.
Een zojuist verschenen gemeentelijke nota
hierover toont dit duidelijk aan, hoewel de
prognose hierin voor hét jaar 1985 toch
wel wat voorbarig is.

Een punt van bespreking vormden de
schoolreisjes, contact-avonden en de ver-
keersbrigadiers. Suggesties hierover zullen
door de oudercommii'ssie nader uitgewerkt
worden.
Na de pauze vertoonde de heer J. Eskes
een groot aantal boeiende dia's over oud
Vorden. Daarnaast vertelde de heer Eskes
uit een aantal kronieken en archieven
merkwaardige toestanden en gebeurtenis-
sen uit de prille jaren van het onderwijs
in Vorden.
Een en ander werd door de aanwezigen
zeer gewaardeerd.

Een leuke reactie
Elke woensdagavond stappen we trouw
naar onze brievenbus om CONTACT te
pakken. Voor on» - nieuwkomers in Vor-
den - is het een gezellig blad» dat ons op
de hoogte brengt van een groot aantal
plaatselijke nieuwtjes.

Zoals we bij de Volkskrant genieten van
de WïBo-cartoona, zo waarderen we de
pennevruchiten van H. Leestiman. Tot ons
genoegen zagen we deze week een nieuwe
attraktie in uw blad: een „verborgen" puz-
zel op het tweede blad. Vanavond hebben
we deze puazel opgefloat en sturen onze
vinding daarom meteen in. Wie weet, krij-
gen we behalve de prijis voor de Juiste op-
lossing, nog een exltra premie voor „vlugge
vogels".
Onze oplossing: Onder de kop
Zomer 1976 was voor Vorden Topjaar,
hoort te staan: De achter ons liggende zo-
mermaanden zijn (laatste woord is door
ons ingevoegd) voor toerisitiisch Vorden een
Top-jaar geworden. Niet minder dan zo'n
5000 vakantiegangers hebben een of meer-
dere weken in 't achtkiastelendorp doorge-
bracht. „Een absoluut rekord," zo zegt de
secretaris van de plaatselijke VW, de heer
G. W. Erj'erkamip.
Prijs of geen prijs; dat kan de pet niet
drukken, maar puzzels maken en puzzels
oplossen „da köw nog we, bi'j ons in Vor-
den".

Familie Overmars,
Schoolstraat 11 - Vorden

Gemeentebegroting 1977 sluit met
een post onvoorzien van ruim f 340.000
Het gemeentebestuur van Vorden heeft be-
kend gemaakt dat de gemeentebegroting
voor het jaar 1977 sluit met een post on-
voorzien van ƒ 340.1.33,10. (De begroting
voor 1976 gaf een bedrag aan van ruim
ƒ584.000,—).

is Jte-

BURGERLIJItE
STAND

Ondertrouwd: A. BoesveOd en G. E. Stege-
man; A. B. J. Leferink en Th. G. Steen-
breker.

In de ontwerp-ibegrotinig voor 1977 is
ikenting gehouden met de volle lasten van
kasteel Vorden, hogere personeelslasten,
de verkiezingen voor 1977, die maximale bij-
drage in het exploitatietekort van
te bouwen rouwcentrum,, lasten voor
ende uit de toetreding tot het G
den LJsel, terwijl vooral ook de hogere ren-
te zich doet gevoelen.
Desondanks mag de budgettaire positie van
de gemeente goed genoemd worden en biedt
zij nog ruimte Voor nieuwe investeringen
en subsidiëringen (dorpscentrum), aldus B.
en W. van Vorden die binnenkort in een
uitvoerige nota op één en ander zullen te-
rug komen!

Verbouw huidige gemeentehuis
tot dorpscentrum

Het bestuur van de Stichting dorpscen-
trum heeftt een schetsplan laten maken voor
de verbouw van het huidige gemeentehuis
tot dorpscentrum inclusief de bouw van
een grote zaal er achter. Voor dit schets-
plan voteerde de raad destijds ƒ 15.000,—.
De provinciale subsidieregeling loopt per l
januari 1978 af. Met de verbouw van het

huidige gemeentehuis kan echter eerst wor-
den begonnen, nadat de restauratie en ver-
toouw van kasteel Vorden gereed is geko-
men. Naar verwachting zal dit in oktober
1978 het geval ztjn. Wel kan voor die tijd
begonnen worden met de bouw van „de
grote zaal" achter het huidige gemeente-
huis. De afronding van het complex zal
echter na l januari 1978 moeten plaats-
vinden. B. en W. hebben daardoor bij GS
gevraagd het subsidiebedrag ook na die da-
tum van l januari 1978 beschikbaar te
willen houden.

De verbouw, resp. nieuwbouwkosten inklu-
sief inrichting en exclusief gymtoestellen
zullen volgens het schetsplan van architekt
Rodenburg ƒ 1.073.340,— (inki. BTW en
honorarium archi'teM) bedragen. De pro-
vinciale subsidie die verkregen kan worden
'bedraagt ƒ526.000,—.

Het bestuur van het jeugdcentrum ver-
wacht dat het jaarlijkse exploitatietekort
tussen de ƒ 75.000,-— en ƒ 100.000,— zal lig-
gen.

Om snel met de plannen verder te kunnen
gaan wordt de raad van Vorden dinsdag-
avond 26 oktober gevraagd een principe-
uitspraak te doen over de volgende voor-
stellen:

Ten eerste om het huidige meenltehuis over
te dragen aan de Stichting dorpscentrum
tegen een koopsom van ƒ250.000,—;

Koerselman
cassettes

ZILVERWIT BBCL8TAAA.

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Op 26 oktober a.s. vindt de eerstvolgende
openbare raadsvergadering plaats. Op de
agenda voor deze vergadering komen de
volgende punten voor:

— Aanwijizing gemeentelijke lijkschouwers
— Aanleg gedeelte Nijverheidsiweg (indu-

strieterrein) met hoofdriool
— Verhuur gemeentelijk sportterrein aan

de voetbalvereniging Vonden
- Aanbieding onitiwerp-gemeentebegro-

ting alsmede die van het grondbedrijf
1977

— Verbouw huidige gemeentehuis tot
doTpscentnum

- Gedeeltelijk bouwrijpmaken grond ten
noorden van de Vordense beek

- a. iBezoldigingsmaatregelen ten behoe-
ve van het gemeentepersoneel per
l januari 1976

b. Bezolddgingsmaatregelen ten behoe-
rve van het gerneentepersoneel per
il juli 1976

- Verkoop grond aan de Ntyverheidsweg
aan mevrouw H. M. Keune-Oonk, Nij-
verheidisweg 4, Vonden

Op een tiweetal punten zal nog nader wor-
den ingegaan:

Gedeeltelijk bouwr^pmaken gronden ten
noorden van de Vordense beek
In zijn openbare vergadering van 29 juni
1976 stelde de raad der gemeente Vorden
het bestemmingsplan „Vorden 1975" vast.
BE de vaststelling van dit bestemmings-
plan werd de huidige Konuvonderlaan be-
stemd als weg mede bedoeld ter ontsluiting
van de direktt ten noorden van de Vordense
beek gelegen gronden. Aan dit weg j e is
reeds een aantal jaren geleden een bun-
galow gebouwd zonder dat een riolering
hiervoor was aangelegd. Gezien het feit,
dat deze weg in een bijlzonder slechte staat
verkeert en de riolering moet wordlen aan-
gelegd, wordt het bijizonder gewenst ge-
acht, deze te verbeteren (inclusief aanleg
riolering),, zodat ook de reeds bestaande
bungalow behoorlijk wordt ontsloten. Het
college van burgemeester en wethouders
stelt de raad voor de weg eerst van een
noadbestrating te voorzien, daar nog enige
bouwactiviteiten aan de Komvonderlaan/
Raadhuisstraat te verwachten zijn.

Verhuur gemeentelijk sportterrein
Het gemeentelijk sportterrein aan de Oude
Zutphenseweg is sedert een groot aantal
jaren in gebruik bij de voetbalvereniging
Vorden voor de beoefening van de voetbal -
sport. De verhuur van het gemeentelijk
sportterrein is echter nimoner officieel ge-
regeld. Zowel van gemeentezijde als van
de zjjide van die voetbalvereniging bestaat
er, mede gezien het steeds intensiever ge-
bruik van de sportvelden en de daarmee
samenhangende hoge onderhoudskosten be-
hoefte aan een duidelijke regeling, waar-
door het juiste gebruik van de sportvelden
gewaarborgd wordt.
Het college van burgemeester en wethou-
ders stelt dan odk de raad voor - na over-
leg overigens met de voetbalvereniging -
te besluiten het gemeentelijk sportterrein te
verhuren aan de voetfoalvereitóging Vorden.
Deze huurovereenkomist wordt aangegaan
voor de tijd van vijf jaren met stilzjwjjgen-
de verlenging van deze termen (telkens
voor de duur van vijf jaren), tenlzjj één der
partyen de huurovereenkomat zes maanden
voor afloop van de termen schriftelijk
heeft opgezegd.

Bloedafname-
avond Rode Kruis
Op de onlangs gehouden bloedafname-
avond van het Ned. Rode Kruis hebben 200
personen gehoor gegeven aan de oproep
om een halve liter bloed af te staan.
Het comité heeft het voornemen van het
voorjaar een grootscheepse aktie te hou.
den om voor volgend jaar nog meer do-
noren ter beschikking te hebtoen.
Alle gevera(stens) en medewerkere(sters)
heel hartelijk dank voor uw medewerking.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

Damesblouses
van 52,50

NU 25,00!!

Bedkussen
polyether

NU 5,50!!

"KUUBLO

Vrijdags gezellige koopavond

vervolgens bjj te dragen in de stachtings-
kosten tot een bedrag ter hoogte van de
reeds voor dit doel geraamde reserve ad.
ƒ 2 ,̂000,— inküusief de rente;

in het verwachte exploitatie-
tot een maxlimaim van ƒ 75.000,—

per jaar.

Aan één en ander verbinden B. en W. de
voorwaarde dat helt gemeentehuis met de

chter liggende brandweergarage ook
verbouwd wordt tot dorpscen-

trlim: dat inderdaad 50 procent provinciale
subsidie wordt verkregen. Bovendien dient
het gebouw open te staan voor de gehele
Vordense bevolking inklusdef de Vordense
jeugd. Dit alles binnen het raam van de
doelstelling van de stichting dorpscentrum.
Voorts dat de grote zaal zal voldoen aan
de eisen die van hoger hand worden gesteld
voor het geven van gymnasüekonderwijs
aan de leerlingen van basisscholen. Ook 'n
voorwaarde is dat met de plaatselijke ho-
recaibedrijlven overleg wordt gepleegd over
de buffet-exploitatie, teneinde onderlinge
friktie zoveel mogelijk te voorkomen.
Het college is het met het stichtingsbe-
stuur eens dat op de bevolking een beroep
moet worden gedaan bij te dragen in de
sUchrtingskosten van het dorpscentrum.

De raad zal verder wonden gevraagd in
principe akkoord te gaan om voorschotten
ite verstrekken aan de stichting die in ver-
band met de voorlbereiddng van de bouw
noodzakelijk zijn. Dut tot het moment waar-
op het financieringsplan van het dorpscen-
trum in werking is.

Het bestuur van de Stichting Dorpscen-
trum heeft bekend gemaakt dat in febru-
ari 1977 het ontwerp van bovengenoemde
plannen bestekkilaar is. In maart 1977 kan
dan de aanbesteding plaatsvinden, waarna
in mei met de nieuwbouw kan worden be-
gonnen. Bind 1977 zal de nieuwbouw klaar
kunnen zijn. In juni 1978 is dan de ver-
bouw van -het gemeentehuis definitief
Maar.

Benoeming gemeentelijke
lijkschouwers

Het lijkt het college van Vorden gewenst
om de beide paatselijke artsen te weten de
heren Sterringa en Van Tongeren te be-
noemen tot gemeentelijke lijkschouwers.
Momenteel flungeert alleen dokter De Vries
als zodanig en dat vindt het college te wei-
nig. Bij afwezigheid van dokter De Vries
zouden zich wellicht moeilijkheden kunnen
voordoen.

In verband .met die "grond verkoop aan
BroniWhorst Industries (waartoe in een vo-
rige raadsvergadering werd besloten) is 't
noodzakelijk dat een verder deel van de
Nrjverheidsweg en het daarin geprojekteer-
de hoafdrdool wordt aangelegd. Aan de
raad zal worden voorgesteld hiervoor een
bedrag van ƒ 21.240,— te voteren.

Voor het bouwrijp maken van de gronden
ten noorden van de Vordense beek is een
bedrag nodig van ƒ28.000,—, te weten
ƒ6000,— voor het grondwerk; ƒ12.000,—
voor de noodbestrating van de Komvonder-
laan en ƒ 10.000,— voor de aanleg van
riolering. De Komvonderlaan verkeert n.l.
al jaren in een zeer slechte toestand. De
heer Haverkamp die aan deze weg woont
heeft jaren geleden bouwrij,pkositen aan de
gemeente betaald, maar is tot dusver nooit
op de riolering aangestoten!

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 24 oktober: 10.00 uur ds. J. C. Kira-
jenlbrink

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 24 oktober: 10.00 uur ds. J. Vee.
nendaail

QEREFORMEERIDE KERK VORDEN
Zondag 24 oktober: 10.00 uur ds. K. Feen-
stra van Vorden; kinderappasdieri3t; kin-
dernevenddenst klassen l, 2 en 3; 19.00 uur
ds. K. Feenstra van Vorden

RjK. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

RjK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur; ddntsdagavond om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsuiten
by de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENlU-, A-vOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur H. Warringa en C. War-
ringa-Hendriks, tel. 1277, Horaterkamp 3,
Vorden

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
H. Warringa en C. Warringa-Hendiiks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te Informeren aan het wiJkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wijkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAFBLTJE-DEK-JE
Hele maand oktober: mevrouw Gille, tel.
2151, graag bedien tussen 8.00 en 9.00 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bty
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families EiJerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassdnk) tel. 1382,
gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12031

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrijdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konata-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken ia het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345

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

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKM1ILDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma., dl, do. en vr.
10.30-12.30 en 17̂ 19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenenen
Jongeren Jeugd tot 15 }r.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00̂ 17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.80 U.



Runderstoof

Knallers
van

koopjes
Aanbieding

WITLOF

Donderdag - Vrijdag - Zaterdag

Malse

Riblappen
500 gram HERBA

APPELMOES
3/4 literpotten, NU 2 voor

HEERLIJKE

mandarijnen
zonder pit, per net

Hacheevlees

Heerlijk gevulde

Boomstam
plm. 400 gram

FIJNE VLEESWAREN

BOEREN-

METWORST
150 gram

LEVER
100 gram

ROLSPEK
100 gram

Gek. Gelderse
Alleen aan stuk 200 gram

Gesneden

Rozijnenbrood
van 171 voer

•l

VOLLE

DAGMELK
liter minimumprijs

BHBB
GRAANVLOKKEN

BAMBIX
per pak van 114 voor

DE BETUWE

EENDRANK
per fles nu

Nieuw in ons assortiment

Boerenb.schort
voor slechts

EDET

KEUKENROL
van 115 voor

irdbeien of

Abrik. gebak

«n 145 voor
kindjes of
abeltjesdrop

van 99 voor
NIBB-ITT

COCKTAIL
van 168 voor
KIKKERS EN

MUIZEN
zak è 8 stuks van 109 voor
BARONIE

Choc. letters
melk of puur

HONIG

Macaronie
500 gram van 143 voor

3/4 literpot

Augurken
van 189 voor

BOBADILLA

Sherry
per fles 795 NU

VERKADE

Knappertjes
van 140 voor

Banketstaven
pak è 2 stuks
van 125 voor

per kilo

HB
Sappige

Handperen
l V* kilo

UIT ONZE GEBAKAFDELING

Tompoucen
doos a 5 stuks

Advokaatstam
nu voor

KRINGS Jus d'Orange of

Appelsap
3 flessen

•••i

PEPSI COLA
literfles NU

BHBBB

ZEEPPOEDER

WITTE REUS
tonnetje è 3!4 kg

••••••••
GROEN OF BLAUW

BIOTEX
koffer

J. M. ^rmMM.m.^''*

dan alleen mar
voordelig

ALBERS - VORDEN



brandewij

van 14,95 voor
1370

COEBERGH

Bessenjenever
liter van 11,85 voor

Brandewijn
Mispelblom van 14.70 voer

Jonge jenever
Bokma van 15,15 voor

Likeuren
Bootz, div. sm. v. 995 voor

Jonge jenever
Henkes min.prijs liter

1295
1430

795
1490

MAANDAG 25 OKTOBER

Fijne verse worst
500 gram

GOLDEN DELICIOUS 179
n L:I_ • • «̂̂2 kilo

•i
DINSDAG 26 OKTOBER

Klapstuk
500 gram

Slavinken
3 stuks

HUTSPOT
500 gram

BANANEN " ^ ?

goudgele per kilo

••H.H
WOENSDAG 27 OKTOBER

Vleesgehakt
500 gram

Hipspoot
Heerlijk voor de snert

RODE KOOL
panklare 500 gram

GRAPE FRUITS
5 stuks

248
500 gram 248

59
198

Wój werden verblijd met de
geboorte van een zxx>n en
broertje

JAN

H. J. Groot Enzerank
W. Groot Enaerink-

van Amerongen
Jannet

Vorden, 15 okitober 1976
Deldenseweg1 13
Tijdel flk: Wiilihelmina-
ziekenlhiuis EXoetinchem

Vloor de vele attenties, in
wedike vonm dan ook, die wtj
op 17 september mochten
ontvanigen, zsegigen wij u
heel hiartelflk dank.
Het is voor ons een fjjtne,
onvengeitelgtoe dag gewor-
den.

iD. W. Buunk
iH. A. Btirunk-

KJoreniblek

Vorden, oktober 1976
ALmenseweg 2

Hiermede betuigen wg onze
hartelijke dank voor de vele
felicitaties, bloemen een ca-
ieaus ter gelegenheid van
ons hiuiwelflk ontvangen.

Genard en
Miny Hultdnk

Hengelo GLd., oktober 1976
de Heurne 12

Voor de vele blaken van
medeleven welke wfl moch-
ten ontivangen na het over-
lijden van onze lieve vader,
ï^root- en overgrootvader
Derk Jan Groot Jebbink

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Familie Groot Jebbink
Fïamilie Harmsen

Vorden, oktober 1976
„'t Schimmel"

Grewraagd:

HULP voor
de winkel
part-time

Boekhandel

HIETBRINK
Vorden - Telefoon 1253

e koop: 1.15 ha beste
prtoppelkinollen, op i^jen ge-
zaaid, evt. in ged. Briefjes
voor a.s. dinsdag 20.00 uur

Norde, „Wenneker",
Rjuurloseweg 48, Vorden.

vraagt in Vorden:
uuur- of koopwoning.
Brieven onder no. 33—'l
aan het bureau van dit blad

Te koop: 30 eiken kalver-
boxen, 60 x 150 cm; 20
baby boxen; 2 mengmachi-
nes op wieltjes 200 liter en
90 liter en een badgeiser.
A. J. Makktmk, Kruisdpt 11,
Vorden, teüefioon 1674.

Te koop: 1,75 ha stoppel-
knollen, ook in gedeelten.
Briefjes inleveren voor
14.00 uur maandag 25 okt.
G. J. Hüdddnik,, Deldense-
weg l, Vorden.

Te koop: Benraad hfuds-
hjoudkachel, l jaar gebruikt.
J. v. Bommel, De Steege 9,
Vorden.

Te koop aangeboden:
prima zwart skai bankstel
met losse kussens. De Stee-
ge 43, Vorden, tel. 2034.

Te koop: afgekalfde rood-
bonte vaars met goede
melMijstien en een lange
leren jas, maat 52. H. M.
A. Heflmtinik, Schurtjbestr. 15,
Vorden.

Te koop: een grote gevel-
toacheL G. Dijkman, De
Steege 4, Vorden.

Te koop: witlte trouwjurk,
maat 40 met hoed en bjjibeh.
Met in Vorden gedragen,
's Avonds na 6 uur. De
Boonk 91, Vorden.

Te koop:
2 gebr. meisrjesfietsen 4 tot
7 jaar ƒ55,— en ƒ72,50; l
idem 7n9 jaar ƒ85,—; l he-
renfiats z.gja.n. ƒ195,—; l
dames sportffiets ƒ 150,—;
enkele verfhuurfietsen bij

Fietsenbedrijf
TRAGTER
Zutphenseweg _ Vorden

Te koop: z.gja.n. gashaard.
Verwarmt kamer 8x 4. l jr.
gebnuikit bfl H. Th. Boliwien-
der, Helderlboomsdtjk 2, tel.
05752-6685.

Te koop: Oost-Ind. toritel-
duiven. Bertie Ruesinik, de
Horst 7, Vonden, tel. 05753-
1545.

HENK BANNINK

HERMIEN TER HAAR

gaan trouwen op 29 oktober 1976 om 10.30
uur in het gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 11.15 uur in de
Nöd. Hervormde kerk te Ruurlo door de
w«4eenwaarde heer E. Mdk.

6, Vorden
Batadjjik A 24a, Rwurio

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in café Ras te Ruurlo.

Toekomstig adres:
Batsdijk A24a, Ruurlo

BENIN! (BARTHL*DS

BETTY WIL/TINK

deden u mede dat ons voorgenomen huwe-
lijk zal plaatsvinden op vrijdag 22 okitober
ajs. om 14.00 uur in het gemeentehuis
te Hengelo Gfld.

Rflssen, Kedzersdijk 33
Vorden, BleuminkmaatAveg 8

Receptie van 15.30 tat 16.30 uur in aaal
„Ooncordia", Raadhuisstraat 36,
Hengelo Gld.

Toekomstig adres:
Aftmenseweg 25, Vorden

Op zaterdag 30 oktober a.s. hopen onze ouders
en grootouders

J. C. DE KLERK

en

M. DE KLERK-JANSEN

hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Kindenen en kleinkinderen

U kunt hen feliciteren in Hotel Bakker, Dorps-
straat 24, Vorden, van 19-30-<21.00 uur.
Vorden; okitober 1976

Hun adres is: Nieuwatad 32A-I

Na een noodlottig ongeval is nog vrij onverwacht
uit ons midden wejfcrcnomen, onze beste zwager
en oom

JAÏVMEGELINK
echtgenoot van T. Vos

op de leeftijd van 44 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Leidschendam: J. W. MaaJdeiink
H. MJaalderink-v. d. Sluis

Hengelo Gld; G. A. Ziweverink-
Maalderink

H. J. Zweverank

Gorssel:

Goor:

Deventer:

H. Lodeweges
A. Lodeweges-lBroer

J. Hoegen DiJkhof-
Maalderdnk

H. C. Hoegen Dijkhof

W. Bakker-iMaalderink
E. Bakker

A. Menklhorst-
Maalderink

A. Menikhoralt

J. McKlderkölk-
Maalderink

J. B. Miodderkolk

Neven en nichten

Almelo, 17 okitober. 1976

Algemene kennisgeving

Geheel onivenwiachts ging van ons heen onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

JOHANNA WILHELMINA
KLEIN BLEUMINK

weduwe van Johan Paaman

op de gezegende leeftijld van 81 jaar.

Vorden: A. J. Pasman
L. Pasman-Straatman

M. A. Weulen
Kranenlbarg-Pasman

G. Weulen Kranenibarg

Klein- en achter-
kleinkinderen

Vorden, 18 okitober 1976
r(de Wehme"

De overledene is opgebaard in ,,de Sprankel" te
Ruurlo. Gelegenheid tot condoleren donderdag-
avond van 19.30 tot 20^0 uur.

De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 22 ok-
tober om 13.30 uur in ,,de Sprankel", waarna de
begrafenis aal plaatshebben om 14.30 uur op de
Algemene Begraafplaats te Ruurlo.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
,,de Sprankel.".

Wegens sterfgeval zijn wij

vrijdag 22 oktober

DE GEHELE DAG

GESLOTEN
Fa. G. WEULEN KRANENBARG B.V.
Enkweg - Vorden

M.i.v. vrijdag 22 oktober

zullen wij

vrijdagsavonds
NIET meer
geopend zijn

Slagerij Vlogman
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 1321

Veilig Verkeer Vorden
Voor de lOe keer bieden de
Vordense garagebedtrljivien gedegen-
heid voor:

GRATIS VERLICHTINGS-
EN BANDENCONTROLE
en wel in de week van
25 tot en met 80 oktober a.s.

Ma.: Tragter 19.00-20.30 uur
Dl: Qr. Jebbink 19.00-20.30 uur
Wo.: Ara! il<8.00-19.30 uur
Do.: Kuypers 19.00-20.30 uur
Vr.: Boesveld 19.00-20.30 uur
Za.: Kiure (10.00-11.30 uur

Daarnaast: OQEJNTESTAPPAiRAAT. Niet alleen
tydens deze controle, maar ook 's middags bö
dezelifde garage van JLö.OO tot 17.00 uur.

OgenteatapparaaJt bovendien aanwezig bfl café
Sdvoenaker do. 28 okitober van 10.00nll.30 uur.
Op het Markltipledn vr. 29 otatober van 10.00-11.30
uur.

S paar week
18 tot en met 22 oktober

PROFIJT
AANBIEDING

KOEKEPAN
van lichltmetaal met deksel. Krasvcusite
Lefkxnilaag. Gremaklkeiyfk schoon be maken.

Maat 24 centimeter 14,95

BAKBLIK
van zwaar aluminium, naadloos, teflon
binnenJaag voorkomit vasitbakken.

Miaat 30 cenitöineteir 8,95

BESLAGKOM
van adiagvasit kotnaltiatiof mot achenktuit. D«
grote zuignap voet houdit hem op z*n plaats

8,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124I



Open huis
U komt toch ook kijken?

Op vrijdag 22 oktober gaan wij in een sterk
uitgebreid bedrijf officieel van start als Citroen-agent.
En ter gelegenheid van dit feestelijk gebeuren houden wij
een grote
EXPOSITIE VAN ALLE CITROEN MODELLEN 1977.

U komt toch ook kijken? Want blijven kijken en
vergelijken - en daarmee op de hoogte blijven van wat
vandaag wordt geboden - kan bepalend zijn voor het
rijcomfort dat u morgen kiest.

Weet daarbij dat Citroen de btw-verhoging van
1 oktober heeft gecompenseerd door een verlaging van de
prijs exclusief btw. (Een goede reden om ook eens de
prijzen te vergelijken)

Hartelijk welkom op vrijdag 22 oktober van 18 tot
21 uur, op zaterdag 23 oktober van 10 tot 17 uur en op
zondag 24 oktober van 11 tot 17 uur.

Automobielbedrijf
A. Ruesink
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo.

CITROEN^

Dorpsstraat 29 - Ruurlo - Telef. 05735-1361

OPGELET!!
Mimi set
chroom/rookglas 69,-

Velours gordijnen
uit voorraad vanaf fcwj^w
Verder keuze uit 150 mogelijkheden!

Prachtige

overgordijn,stof
reeds per meter vanaf
Tot 27-10-76 GRATIS: band en haken

Bij aankoop van een

wollen tapijt _
per meter van meer dan fcWj
Tot 27-10-76 GRATIS: benodigd ondertapijt
(Reservering met aanbetaling mogelijk)

Enorm zwaar

eiken bankstel
met losse kussens (herfstbloem)
nu 2495,-

Bij dit eiken bankstel

Tot 27-10--76 GRATIS:

massief eiken mimi set

incl. bovenbouw -
toiletmeubel

Uitvoering:

grenen/bruin
nu 1395,-
GRATIS:matras

Tienerbed
„Western Look"

80 x 190 cm
bruin gebeitst

incl, matras
en bodem 225,-

OiSCOUUT C£iTi« CiHTIP

Royale leefkuil
6 zitplaatsen, moderne bruine velours. Een koopje

Bovendien tot 27-10-76: GRATIS hoektafel

U ziet natuurlijk wel weer: DISCOUNT
CENTRUM brengt u voordeel in deze
zeer dure tijd. PAK DAT VOORDEEL!!
Tot 31-12-'76 nemen wij bovendien de BTW-verhoging voor onze
rekening, scheelt u zonder meer ook mooi minimaal 2%.

TOT ZIENS IN ONZE ZAAK

Goede en voordelige
damesconfecfle

vindt o bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

ïAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

UNIQUE
hondenpension
hondenkapsalon

Prima verzorging van uw
hond tfldens vakantie of
weekend.
Veterinair toezicht. Nieuw
gebouwde, 's winters ver-
warmde kennels. Opname
van loopse teven.
Wassen, trimmen, scheren
en showklaar maken van
alle bondenrassen.

Diepgevroren gemalen
runderpena p. kg 1,75
Runderpena in
stukken p. kg 2,—
Gemalem rood-
vlees p. kg 2,15
Pittah honden-

brokjes p. 28 kg 37,50

UNIQUE
A Sla, Ruurlo, telefoon
05736-886.

Spaarweek
18 tot en met 22 oktober

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Xutphensoupff - Vorden - Telefoon 05752-15M

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

Te koop
WINTERFRU1T

o.a.:
Golden Delicious
per kg 0,80
Goudredneitten
per kg 0,80
Eerste Was fruit
Afname per kist
Dozen meebrengen

Elke zaterdag van 9.00-
13.00 uur bö

B. J. Woenink
Regelinkatr. 13, Hengelo G.

NOG 3 DAGEN
KUNT U PROFITEREN

VAN ONZE

KINDER-
KLEDING-

AKTIE!
Vrijdagavonds koopavond

Gratis koffie !

Bij aankoop van MANTELTJE, JOPPER of COAT
vanaf 40,00 een

Kinderpulli voor 5,00
Bij aankoop van een JURKJE, ROKJE of
PANTALON vanaf 30,00 een paar

Folklore kousen KADO

RUURLO
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STICHTING DORPSCENTRUM:
PLANNEN VOOR DORPSCENTRUM LIGGEN KLAAR!
Het is lange tijd tamelijk stil geweest rondom de plannen voor een dorpscentrum.
Maar dat betekent niet, dat het bestuur sedert de teleurstellende ontwikkeling in plan
Zuid bij de pakken is gaan neerzitten. Men weet nog wel hoe het is gegaan. De plan-
nen om in Zuid, nabij het gymnastieklokaal, een dorpscentrum annex sportzaal van de
grond te krijgen, werden door aktie van enkele inwoners uit plan Zuid getorpedeerd.
Een geweldige teleurstelling, niet alleen voor het bestuur, maar eigenlijk voor heel
Vorden.

Op de plaats waar het donpcantrum zou
komen wordt nu grötenmlsit, de sportzaal in
hiet Viogeltoosje is gefaouwd en 't dorps-
huis is tot ap heden nog niet gerealiseerd.
Ijanige tijd heeft het bestuur nog de mioge-
Iflikiheden onderzocht om toch nog ergens
tot ndeuwlbouw te komen, maar dat bleek
uitednidelltjlk een onhaalbare kaart. Als enig
alternatief bleef helt huidige gemeentehuis
over. Na veel vergaderingen (met steeds
weer nieuwe tekeningen), na vele adviezen
van externe desfkiun]dd|gen, is het bestuur
erin geslaagd een plan te ontwerpen, dat
naar haar mening bijzonder acceptabel is.
Na verbouwing van het gemeentehuis kan
in ieder geval de behoefte aan zaalruinite,
zjoals indertijd vda een enquête is vastge-
steld, vrijwel volledig- gedekt worden. Voor
toneel, zanjg, muziek en spont kan een gro-
te zaal voor uitvoeringen aangebouwd wor-
den. Qp 1.1 oktober heeft het bestuur aan
de gemeente gevraagd om medewerking te
willen verlenen voor de realisatie van dit
plan.
De Stichting Dorpscenltrum hooplt dat B.
en W. en de gemeenteraad deze medewer-
king zullen geven, opdat Vorden straks
kan bescMkken over een dorpshuis dat
nieuwe impulsen kan geven aan het ver-
enigingsleven in al zijn verscheidenheid!

Het plan
Hièt plan is ontworpen door archdtekt Ro-
denlbupg, dde ook het voormalige Nutsge-
bouw tot bibliotheek heeft „omgetoverd".
Op de plaats waar nu de brandweergarage
staat, komt een zaal met 400 zitplaatsen
voor toneel- en andere grote uitvoeringen.
Tevens is het de bedoeling dat daarin
schoolgymnaatiek en (voor zover mogelijk)
ook rekreatdeve sport wordt bedreven.
In het verlengde van deze zaal wordt het
Jeugdhonk aangebouwd, in principe be-
stemd voor de gehele Vordense jeugd. In
het huidige gemeentehuis komt een gezel-
lige ontmoetingsruimte (mot buffet) voor
zomaar een „praatje" en een beetje bezig
zijn. De huidige raadsizaal zal bestemd wor-
den als vergaderzaal en als repetitieruim-
te voor zang- en muziekuitvoeringen.
Op de bovenverdieping komen verschillen-
de zaalruiimtes voor vergaderingen, cur-
sussen en andere bezigthieden. Tevens is er
nog ruimte voor exjpositie en dergelijke. In
het kelderplan is tenslotte ruimte gescha-
pen voor het beoefenen van hobby's, zowel
individueel als in groepsverband.

Inspraak
Het bestuur heeft dit plan niet voor zich-

zelf gemaakt, maar ten behoeve van de ge-
hele Vordense gemeenschap. Het is daar-
om niet meer dan logisch dat iedere Vorde-
naar en speciaal de toekomisltage gebruiker
in staat wordt gesteld de tekeningen te be-
oordelen.
Indien de gemeenteraad op 26 oktober a.s.
akkood gaat met dit plan, zullen de teke-
ningen vanaf l november daaropvolgend
gedurende drie weken voor een ieder ter in-
zage liggen in de openbare leeszaal.
Vragen, ideeën en suggesties kan men in
die periode kwijt bij het bestuur van de
Stichting Dorpscenitrum.
Voor de goede orde volgt hieronder de sa-
menstelling van het bestuur:
J. F. Geenken, voorzitter, Vogelbosje 8; J.
Bosch, secretaris/penningmeester, Ohristi-
nalaan 7; B. Besselinik, Kerkhoflaan 9, sec-
tie jeugd; L. de Boer, Mr^polkampdrjk 18,
namens gemeente; mevrouw Kalvert, Hane-
kamp, sectie ge^inrzorg; ds. J. C. Krajen-
brinik, Ruurloseweg 19, Raad van Kerken;
W. A. J. Lichtenberg, Lindeseweg 9, na-
mens de gemeente; mevrouw R. Pelgrum,
Dindese Bnkweg l, Plattelandsvrouwen);
L. Schooldenman, Ohristinalaan 5, Winke-
liers Vereniging; mevrouw N. Sikkens,
Müspelkampdijik 48, sportverenigingen; bur-
gemeester M. Vunderink, B. en W. Vorden;
A. J. Zeevalkinik, Ohristinalaan 15, sectie
onderwijs; vacature, Jonig Gelre; vacature,
gezamenlijke vakbonden.

Van de toekomstige ontwikkelingen hou-
den wij u uiteraard op de hoogte. Hopelijk
is nu een beslissende stap gezet tot reali-
satie van een dorpscentrum in Vorden;
laten we samen nu laten zien, waartoe on-
ze gemeenschap in staalt is!, aldus het be-
s-buur van de Stichting Dorpse entrum.

IN VORDEN VOLDOENDE
SCHOOLLOKALEN
Het aantal schoollokalen in de gemeente Vorden moet mede vanwege de bevolkings-
groei en een te verwachten daling in de jongere leeftijdsgroepen voor de nabije toe-
komst - tot 1985 - voldoende worden geacht. Tot deze conclusie komen B. en W. in een
nota over het te verwachten aantal leerlingen bij het kleuter- en basisonderwijs.

Ten aanzien van het openbaar onderwgs
komt het college echter tot de conclusie,
dat heit huidige aantal lokalen voldoende
moet worden geacht, ook voor de nabije
toekomst. Daarbij wordt aangetekend dat
de basisschool in Lande spoedig een één-
'rnanssehool zal worden. Een bezinning over
het laten voortbestaan van deze school is
op korte termijn dringend gewenst. Ook bij
opheffing van deze school zal, naar ver-
wacht, de basisschool in het dorp in de toe-
komst voldoende ruimte bieden voor het
opvangen van de leerlingen uit de buurt-
schap. Ook de openbare, en bijzonder neu-
trale kleuterscholen zullen met de bestaan-
de capaciteit de leerlingen kunnen opvan-
gen.

De prot. chr. basisschool in de Wilden-
borch zal zich, volgens B. en W. ook moe-
ten bezinnen over het nut en de noodzaak
van het voortbestaan. Deze school zal, ge-
zien de afname van het aantal leerlingen,
ook een éénmansschool worden. De r.k.

school in Kranenburg zal op korte termjjn
terugvallen tot een tweemansischool^Een
opheffing van deze school ligt niet IHk't
voor de hand. Een verdere uitbreiding van
de r.k. school De Vordering is gezien de
toekomstige leerlingenopbouw, niet ge-
rechtvaardigd, zeker niet zolang de school
in Kranenburg blijft functioneren. Ook ten
aanzien van het rjk. kleuteronderwn^be-
hoeft, theoretisch gezien, geen uitbrUFng
plaalts te vinden.

Wel kan zidh de eerste jaren een moeihjk-
heid voordoen met betrekking tot de huis-
vesting van de r.k. kleuterschool De Vor-
dering doordat de teruggang van het aan-
tal geboorten praktisch nog niet door-
werkt in het leerlingenaantal. Wanneor de
r..k. basisschool het vierde lokaal nodig zal
hebben - waarin thans de tweede kleuter-
klas is gevestigd _ en die tijd lijkt dichtbij,
dan zal een noodvoorziening noodzakelijk
zijn. Bovendien moet worden afgewacht
hoeveel kleuters uit de r.k. kleuterschool

Kranenburg, die opgeheven moet worden,
overgaan naar het dorp.
Aan de hand van cijfers tonen B. en W.
aan, diat er een duidelijke daling is inge-
treden in de jongere teeftgdsgroepein. Bjj
een inwonertal van 6908 in 1970 bedroeg
het aantal 4-5 jarigen 274; eind 1975 bij een
inwonertal van 7(276 nog slechts 253.
Deze daling zal verder doorwerken in de
leeftijdsgroep van 6-*ll jarigen. Aan de
hand van de geboortecijfers - een daling
sinds eind 1969 met 36 tot 78 in 1975 -
mag worden verwacht dat het aantal jeug-
digen in de toekomst nog verder zal dalen.
Bovendien mag een omvangrijke vestiging
in de gemeente niet worden verwacht, nu
al blijkt dat een relatief hoog percentage
jonge gezinnen de gemeente verlaat. Maak-
te het aantal jonge gezinnen in 1970 nog
14,9% van de bevolking uit, op l januari
1976 was dit teruggelopen tot 14%, terwijl
in diezelfde periode het percentage 50-ja-
rdgen en ouder steeg van 27,7 naar 30%.
Heel voorzichtig ramen B. en W. dat het
aantal kleuters (4-5 jarigen) in de ko-
mende jaren zal dalen van 208 in 1975 tot
180 in het jaar 1985, terwijl het aantal 6-11
jarigen zal dalen van 757 tot rond 580. Na
die tijd zal een zekere stabilisatie intreden.
Verwacht wordt dat van deze 580 leer-
plichtigen er 203 openbaar onderwijs zul-
len volgen, 273 prot. chr. en 104 r .k. onder-
wijs. Van de 180 kleuters in 1985 zullen 63
leerlingen naar het openbaar kleuter-, 85
naar het prot. chr. en 32 naar het rooms
katholiek onderwijs gaan.

JAKO
Kentucky, 'n woeste en

ruige laars voor
little boys en girls

In jeans.

Vanaf maat 28: 67, 95
Kleine stijging

per maatgroep.

Fijne doordraaglaars
in haar eigen teenerstyle.

Modern, sportief, nonchalant.
Nappa leder.

Vanaf maat 28: 69,95
Kleine stijging per maatgroep.

Eigenwijs hoor zo'n knulletje
In een echte cowboylaars. Stoer

luchten, flexibel en keuze u'n
twee wijdtematen. Goed voor de
voetgezondheid! 'n GARANTJES

product.

Vanaf maat 21: 59,95
Kleine'stijging per maatgroep.

Wullink
Vooraan in
ichoenenmode

Dorpsstr. l, Vorden

BI'J ONS IN VORDEN . . .
Een van de gezellugste aovunden van de wekke is nog altied onze kaart-
aovund, die'w meespat op maondag hebt, bi'j onze buurman Toon van de
Spitsmoes. Daor komt dan ok nog Gradus Hesman en Willem van de Krom-
mendiek met de vrouwluu natuurluk. Want die wilt t'r ok wel es uut, zo met
z'n vieren kont ze dan de snavel nog es laoten gaon. Hoewel, de kearls praot
zo tussen 't kaarten deur 't neuduge d'r ok wel af.
Al intereseert 't mien ok gin zier, de anderen bepraot nogal graag de poietiek,
veural van de gemeente. Ze kont t'r zich dan druk oaver maken dat bi'j 't ni'je
gemeentehuus de beume bi'j buskes van de sokken wod eslagen en dat ze
zelf nog neet ene boom, waor zee volle las van hebt, umme meugt houwen.
„Jan met de pet mot 'l altied können" en ,,ze doet maor waor 't zee zinne in
hebt" bunt dan gezegden die'j vaker heurt naorgelang 't alkoholprom. in eur
blood naor boaven geet.
Gradus had vanaovund de krante nog effen inekekken en zo 't een en ander
eleazen oaver wat ze met 't olde gemeentehuus van plan bunt. ,,Rekken d'r
maor vaste op, da'w straks un mooi betjen belasting mot betalen um de te-
kotten an te vullen," zei e. „Zee begint volgend jaor al met un grote zaal d'r
achter te zetten."
„Heb ze daor dan nog zovölle ruumte?" wol Toon wetten.
„Och, dat grote mo'j ow maor neet al te volle van veurstellen, maor in vege-
liekking met de bestaonde zaaltjes is dat wel aadug groot."
„Den jonge van mien zei al dat 't van um neet hoeven, at t'r toch gin bar in
mog kommen ging e wel nao Concordia of 't Pantoffeltjen," zo vetellen Gra-
dus ons.
Zo bunt die jonges. En meschien hebt ze wel un betjen geliek. Zee hebt un
bepaolde veurstelling van gezellugheid, en 't zol toch wel goed wean a'w
daor un betjen rekkening met hold. Anders gaot ze toch eur eigen weg wel.
„Och," zei Toon, „at ze allemaol de kop maor gebruukt, kan 't bes wat wod-
den. D'r is noe nog volop geleagenheid en tied um met mekare 't zo in te rich-
ten dat 't iederene nao 't zin is. Laot dan de belasting maor iets hoger wean,
a'j dan maor ziet dat t'r iets is ekommen waor wi'j met zien allen plezier van
hebt." Zo heur i'j 't, d'r wod nogal wat er epraot bi'j ons in Vorden.

NCVB afd. Vorden
In de Ohr. Huishoudschool aan het Hoge
hdeld de afdeling Vorden van de NCVB
haar ledenvergadering, waarlbg mej. N. A.
P. van der Ham ktwam vertellen over het
SOS-fwerk.
Hat SOS-werk is een telefonische hulp-
dienst voor menesn in nood. Hierbij worden

soorten diensten onderscheiden. De al-
hulpdienst zoals die in Zutphen is

gieorganiseerd, verleent praktisch hulp bij-
voorbeeld het doen van boodschappen,
iemand naar een arts of ziekenhuis rijden
etc.

SOS-wierk is een dienst die een luiste-

H. Leestman

rand oor wil zijn voor mensen die bqvoor-
beeld hebben te kampen met huwelQlks-
moeilijlklheden, problemen op het gebied van
drugs, alcohol. Wanneer men naar deze
dienst belt dan behoeft men z^jn naam niet
te noemen, maar indien men er prfls op
stelt wordt verwezen naar een instantie die
zich op een bepaald terrein heeft gespecia-
liseerd. Voor Vorden geldt het nummer in
Deventer 05700-J11022. Dit nummer is dag
en nacht bereikbaar.

Na deze uiteenzetting van mej. Van der
Ham volgde een levendige discussie, waar-
na mevrouw W. H 'n-van Reenen
(presidente) de spreekster bedankte voor
haar heldere uiteenzetting.

kopen
bij de man die weet
waarover hij praat!

DOE-HET-ZELF CENTRUM AANNEMERSBEDRIJF

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7-20 - Hengelo Gld. - Telef. 05753-1225

in vele kleuren, houtsoorten en uitvoeringen

Door rechtstreekse levering
ZEER SCHERPE PRIJZEN

Onze toch al zo ruime kollektie
HOUT- EN PLAATMATERIALEN
VERF- EN SCHILDERSBENODIGDHEDEN
IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN

nu verder uitgebreid met
KANT-EN-KLAAR KOZIJNPAKKETTEN
boorddeuren, fineerdeuren, betontegels,
grinttegels enz. enz.

gen
van uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Maillots
in diverse kleuren

deze week 7,50

CORDUROY

Kinderpantalons
in de maten 116 t.m. 176

kleuren bruin, zwart, marine en

groen, nu voor 27,50

DUET

Panty's
per stuk 3,95
deze week: 3 HALEN 2 BETALEN

ACRYL

Kinderpulli's
in alle modekleuren, vanal

kleine stijging per maat 9,60



Koop rechtstreeks van groothandel naar consument
20-40% KORTING SLECHTS EEN KLEINE GREEP UIT TAL VAN

AANBIEDINGEN. PRIJZEN INCLUSIEF BTW.

Diepvrieskisten
Voor een diepvriezer slaagt u zeker
bij Nederlands grootste leverancier
van diepvriezers, het adres met het
beste advies en jarenlange ervaring.
Keus uit meer dan 80 modellen.
AEG - LINDE
220 liter 548,
BAUKNECHT
350 liter 728,-
460 üter 848,-
BOSCH
210 liter 548,-
260 liter 628,-
330 liter 698,-
400 liter 848,-
500 liter 928,-
FRIAC
200 liter 498,-
GBAM
210 liter 548,-
325 liter 698,-
900 liter 1448,-
HILTON
230 liter 498,-
300 liter 598,-
LINDE
500 liter 848,-

Diepvrieskasten
in verschillende maten
120 liter 848,—
Koelkasten vanaf 268,—

NILFISK DE IJZERSTERKE
STOFZUIGER UIT DENEMARKEN

BIJ ONS DE
SCHERPSTE PRIJS

MIELE STOFZUIGER
950 Watt, 12 cm hoog 249,—

Gasfornuizen
Btna - PeUgrim - Atag incl. ruit
(tiherrnoataat, lade vanaf 498,-
Leverbaar op aardgas en butaan

Wasautomaten Afzuigkappen
Bij ons de laagste prijs; dan ook nog
een inruilprijs voor uw oude machine.
AEG Prinses S.L 1048,—
ABG bovenüader 698,—
'Bauknecht W.A. 600 648,—
Baukneciht W.A. 616 898,—
Beatoix 6 kg 648,—
Bosch bovenlader 698,—
Zaniker V-A.. 450 998,—

vanaf 129,—

MIELE WASAUTOMATEN
BIJ ONS

DE SCHERPSTE PRIJS

Droogtrommels
vanaf 298,—

ALLE B.K. PANNEN
BIJ ONS 20% KORTING

Vaatwassers
Bosch _ Bauknecht vanaf ..

Kleuren TV's
U betaalt bij ons de laagste prys,
daarbij ook nog een inruilprijs voor
uw oude TV.
Graöte 1848,—
Telefunfoen 1498,—
Philips tiptoets met in line 1898,—
Schaub-L«oreniz 1448,—
Zwart-wit tv's vanaf 878,—
Draagtaare tv's vanaf 258,—
Stereo radio incl. boxen
2 x 10 Watt 398,-
Schaanb-Ijorenz stereo radio HiFï
incl. boxen 2 x 30 Watt 848,—
Schaub-Loreniz stereo radio cassette-
recorder 2 x 15 Watt incl.
boxen 778,—'

REMINGTON SCHEER-
APPARATEN BIJ ONS ALTIJD

25% KORTING

648,—

BEZIT U NIET
VOLDOENDE CONTANTEN?
FINANCIERING MOGELIJK!

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
Grote keus - lage prfls - vlotte levering

Eigen servicedienist

Dag en nacht service op diepvriezers

24 uur service op wasautomaten etc.

Vakkundige reparaties en aansluitingen

Edjgen onderKMeirniagaizjjn

Wjj staan 365 dagen per jaar voor u klaar

Voor geregistreerde handelaren
speciale kondddties

dijkhofr
GROOTHANDEL B.V.

LET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL (05200) l 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461

Onsstandno.109

nodigt U uit
Mengvoedercentrale Ruvevo BV nodigt u hierbij gaarne uit
voor een bezoek aan de stand tijdens de Agrado.
Deze tentoonstelling wordt gehouden van 27 t/m 30 oktober
in de markthal te Doetinchem.
De Agrado kent u; een vooraanstaande landbouwbeurs.
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 BV3 De Venterkamp 8,
RuurloJeL: 05735-1646/1647

SCHOORSTEENYEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
Stofvrfl vegen - met bewfla voor politie en brandver-
zekering
Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten • Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122
Contact-adres voor Vorden en omgeving: Th. Eckhardt, Nieuwstad 10,
Vorden, telefoon 198?

TEGER OCCASIONS RUURLO
Stationsstraat 18
FIAT 6OO 1970
FIAT 850 1971
FIAT 850 Spec 1971
FIAT 127 1971 - '72'- '73
FIAT 128 1972 - '73 - '74
FIAT 124 . 1972

Telefoon 05735-1426
VW 1200 mooi 1968
NSU 4 1970
SIMCA Rally I 1974
OPEL ASCONA 1973
FIAT 128-1127 met schade
AUTO BLAHSTOHI A 112 . 1971

Showroom en magazijn geopend van 9-17 uur.
Vrijdagavond; tot 21 uur, zaterdags de gehele dag.

„Woongaard"
het landelfyk onroerend

goed magazine?

Dat is mogelflk via elk bfl
het Makelaars Computer

Oentrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.Y.

Rijksstraatweg 134
Warnsveld lid NBM/MCC

telefoon 05750-16627
J

Dure feestdagen? Mevrouw
ga ook net als vele vrou-
wen vóór u deden zelf geld
verdienen. Minimaal 5 uur
per week. U krijgt alle in-
formatie gieheel (vrijblijvend
bfl u thuis. Bel tussen 13.00
en 17.00 uur 08340-25258.

HOTEL BAKKER
vraagt een

JONGEDAME
voor de
huishoudelijke dienst

Volledige werkweek
Prettige werkkring

Salaris nader overeen te komen

Dorpsstraat 24 _ Vorden - Telefoon 05752-1312

Bij de Warme Bakker
komt u er achfer

wat vers brood eigenlijk is I

Zutphenscweg — Vorden — Telefoon 1384

Kunstgebittenreparatf

Drogisterij
TEN KATE

autpfhenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

HEUGAFLOR
TAPIJTTEGELS

van 43,50 voor

36,00 p. m2
Lubbers
Woninginrichting
Raadhuisstraat, Hengelo
GM., telefoon 1286

Te koop: witte- en rode
kool en dahlia-taioUen.
Djjiklman, Raetihuisweg 6,
Vorden, telefoon 1890.

Speciale aanbieding
Vrediestein banden maait
28 x IV2 van ƒ11,05 voor
ƒ 7,95 (met sohoonheids-
fioutrjes); tevens alle maten
fdëts- en brommierbanden
voorradig bij

Fietsenbedrijf
TRAGTER
Ziuitpihenseweg - Vorden

Alle soortert
bouwmaterialen ir»

steen, kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramert„
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers.

tegels, patioblokker»
etc.

Plaatmaterialen ïn
board. gips. pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

coneoitnifi
'Hengelo <gid>
tel.05753-1461

Dansen
Zondag 24 oktober

ROWDIES
nu overal

airconditioning

Zoekt u een goede

keuken..?
profiteer dan NU

van onze eenmalige

BEURSAANBIEDING
op de

AGRADO
te Doetinchem, op 27, 28, 29 oktober

van 10.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 30 oktober

van 10.00 tot 18.00 uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735-2000*



Een grote wagen
vol heerlijk brood

VAN DE ECHTE WARME BAKKER

staat er dagelijks voor u bij de zuivelfabriek

KOM 'S AN !

Burg. Galleestraat VORDEN Telefoon 1877

SLIJTERU-VINOTHEEK

SMIT
Vorden - Telefoon 05752-1391

Jonge Bokma

14,30

Henkes bessen

Vieux Gildester
van 12,25

nu 11,95

Jonge Gildester
van 12,20

nu 11,95

TlO PEPE

Sherry

8,95

Hazelnoot
advokaat

Iets aparts!

6,95
per fles

Eigen import

Jager-
schoppen

Moezelwijn

5,25
per liter

MODECENTRUM
TEUNISSEN - RUURLO
OOK DIT SEIZOEN WEER TOONAANGEVEND

IN MODE VOOR RUURLO EN OMGEVING

Nieuwe kollekties -
Elke week
nieuwe modellen
MANTELS in kamgaren, tweed, mohair,
Gabardine, loden, camel en suede
tot maat 52 van 120,00 - 395,00

JAPONNEN EN PAKJES
ook tot maat 52 van 89,00 - 269,00

ROKKEN vanaf 29,50

BLOUSES vanaf 15,00

PULLOYERS - PULLI'S - VESTEN
vanaf 17,95 - 14,95 - 35,00

GROTE EN MODIEUZE SORTERING HERENMODE

Kostuums - Kolberts - Pantalons - Coats -
Joppers - Overhemden - Pullovers en vesten

RUURLO

Vrijdags gezellige koopavond Gratis koffie !

CENTRUM
FRANKEN BV.

DAAR WORDT
WIJZER P1 *̂ U WIJZER VAN

Wat dacht u van deze WEGGEEFPRIJSJES?
LET OP LET OP

STERK KEUKENTAPIJT
Stevige lage pool. Makkelijk schoon te houden
3 frisse kleuren, 200 cm breed, 5 jaar garantie.

De prijs per strekkende meter (geloof
het of niet) van 69,50 nu voor

Bij aankoop van f 500,- aan tapijt

DONSDEKBED
voor slechts 5,-

ZUIVER WOLLEN
fantastische vloerbedekking met 5 jaar ga-
rantie 400 cm br. niet voor 139,- onze prijs

Nu een eenmalige aanbieding van 21 rollen
per strekkende meter CQ
voor de meeneemprijs van ww

BERGOSS „CARMEN"
subliem Axminster bloemtapijt van de allermooiste
scheerwollen garens, 400 cm breed, 5 jaar garantie.

Dit buitenkansje mag u niet missen -j OQ
onze prijs geen 289,- maar per str. meter lO^j

ORIGINEEL NOVILON VINYL
op aquanon onderlaag, slijtvast en prachtig van uit-
voering. Dat kost op een breedte van 200 cm overal
i 42,90

Wij gaan daaronder hoewel het niet mag! ^|Q
En nemen het risico! Wij vragen ' ̂ J

Wees wijs: vergelijk en koop bij ons!

ENGELS BLOEMTAPIJT
59,50

Dit is het tapijt van uw leven! Profiteer nu van onze speciale inkoop en schaf
u een kamer echt bloemtapijt aan. Het betreft hier een zeer zware kwaliteit,
400 cm breed, overal aangeboden voor l 19,- bij ons krijgt u dat met 50%
korting voor de inkoopprijs van *>

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPST^ AN GELDERLAND
• al onze aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

Dealer van:
DESSO - RICHELIEU LDP - BERGOSS - KEIZER BONAPARTE - HEUGA - KROMMENIE - KVT - VERTO-
FLOOR - HATEMA

Ulft: Oversluis 7
tel. 08356-3108 b.g.g. 1277

Didam: Spoorstraat 1
tel. 08362-1166

donderdags koopavond vrijdags koopavond - maandags gesloten
Dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur en op de koopavonden tot 21.00 uur

LOSSE VERKOOP:

Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dag-blad

. G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Te koop: gebruikte brom-
mers: Ztindapp '76, '75, '74,
'72, '70; Kreddler '71, '70;
Jamaha '76 '74; Ptuoh 3- en
4 veran.. '76, '75, '74. e.a.
J. Th. Slotboom, Kiefiten-
dorp 11, Hengelo Gld., tel.
7278.

Vóór iedere
raadsvergadering
meepraten over

gemeentezaken ?

Dat kan bij de

VVD!
Inlichtingen:

mevr. Stenger, tel. 6731

Te koop: ± 1.30 ha stop-
pel knollen. Briefjes inleve-
ren tot uiterlijk vrijdag 22
oktober 20.00 uur. Th. Lei-
si nk, Vderaklker.

Te koop: dikbevleesde vier-
dels van een pink en een
stier. Redntjes, Lochem,
tel. 05730-2514.

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

DE NIEUWSTE

„Stofzuiger"
VAN NEDERLAND

De „Excelsior" 9000
met betrouwbare krachtige motor van 900
Watt, automatische saioeropwiiijder, licht in
g^ewichit, meit moderne stofcassetite

Tijdelijk
van 380,00 voor 295,-

W. PARDUS
heeft het NOG voor u!

Wij beëindigen onze zaak
per 6 november a.s.

Daarom met ingang van
21 oktober, zolang de
voorraad strekt,

10% KORTING
„Excelsior11 Stofzuiger Signal
de nieuwste uitvoeitinig, een oerdegeflflke
Stofzuiger

Tijdelijk
van 310,00 voor 239,-

GEMS WINKEL l
VORDEN (05752-2124) l
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
PEUGEOT 304 1973
PEUGEOT 404 Diesel 1970
PEUGEOT 504 Diesel 1972
OPEL KADETT 1969
OPEL KAJDETT Coupe 1968
FORD 15M 1971
CITROEN 2CV4 1971
VW 1300 1970
FIAT 600 1971
FORD TAUNUS 15M 1970

Vraag uitgebreide dokumentatie van de
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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MODIEUZE KOLLEKTIE

OM MEE TE KOMBINEREN

damesrokken, blouses,

pull's, overpull's,

pullovers, vesten,

japonnen, enz.

Populaire prijzen.

Komt u ook eens
vrijblijvend kijken

teHtiel en mode

/choolderman
adhuisstroat tel. 1367 vorden

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA



T ET
Radio-TV-speciaalzaak „OLDENKAMP" biedt u aan

cm Kleurentelevisie
MODEL 1744 VAN ITT SCHAUB LORENZ

van f 2578,- voor slechts 2398,-
cm Kleurentelevisie

MODEL 1849 VAN ITT SCHAUB LORENZ

van f 2748,- voor slechts . 2198,-

56 cm Kleurentelevisie
MODEL PRAFEKT VAN GREATZ

van f 2398,- voor slechts . 2448,-
Op deze toestellen 3 jaar garantie

Bij aankoop van een van deze modellen krijgt u een prachtige

Stereo platenspeler
met 2 boxen ter waarde van f 298,- voor slechts
(zolang de voorraad strekt)

KENT
Deze aanbieding geldt alleen als u niets inruilt. Mocht u wel willen inruilen, kom dan

eens vrijblijvend informeren naar onze hoge inruilprijzen.

Speciale aanbieding voor vrijdag en zaterdag

op alle langspeelplaten

1,50 KORTING
op de normale prijs!

RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

STATIONSWEG l - VOR^N - TELEFOON 05752-2577 D^AAK WAAR U EEN ZEKERE SERVICE KUNT VERWACHTEN

door de nieuwe mode
loopt een streepje
Strepen zijn favoriet voor de man van
vandaag. Ontdek bij ons de nieuwe

kostuums waarin de gestreepte stoffen
een voorname rol spelen.

textiel en mode
/choolclermcifi

Zware eikerftneubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOFS
FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Voor al
uw drukwerk

weevere b^z vorden
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

„Sportsmen "-molière.
Kloeke pasvorm. Leder.

Originele leren
herenmolière.

Past uitstekend.
Kontrast-

kleuren.
f49.75

WUI NK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

incl. richtingaanwijzers
helmslot, bagagerek,
zijspiegel

Inrroduktie- -i COC
prijs I09D5-

Fa. J. Th. Slotboom
Kieftendurp 11, Hengelo Gld., tel. 05753-7278

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Restaurant

Gebr.

Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

FORTEX

Kleurig vest
voor

snelle mannen

MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381


