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Eeuwfeest Kranenburgse school zeer geslaagd
Inspecteur Fonhof zeer tevreden Grote drukte op fancy-fair
De festiviteiten rond het eeuwfeest van de Samenwerkingsschool op de Kranenburg zijn beëindigd, en mogen als zeer geslaagd worden be-
schouwd. De gehele week was het feest voor de jeugd. Na het officiële gedeelte op maandag jl. was er dinsdag in school film voor kleuters en
basisschoolleerlingen. De rommelmarkt op woensdagmiddag werd een succes, er werd veel verkocht van de waren die in de lange gang van
de school waren uitgestald. Inspecteur van het Basis-onderwijs de heer Fonhof, die een bezoek kwam brengen omdat hij maandag was ver-
hinderd, was zeer tevreden en bleef lange tijd het feest bijwonen.

Donderdag was er 's middags poppenthea-
ter van De Trekwagen uit Doetinchem (Ma-
rius Prein), een en ander in zaal Schoenaker
voor alle kleuters en leerlingen. Vrijdags was
het de laatste feestdag, 's Morgens beoefen-
de de kinderen, die de gehele week in kledy
uit grootmoeders tijd op school waren geko-
men, oude spelen. Zoals hoepelen, knikke-
ren, zaklopen, zakslaan, ringwerpen, bellen-
spel, enz. 's Avonds was het een komen en
gaan van kinderen, ouders, oud-leerlingen
en anderen naar de grote fancy-fair in de
school. Er was letterlijk van alles te doen. De
feestcommissie en onderwijzend personeel
hadden het tot in de puntjes voorbereid. De
uitslagen van de spelen:
Ballen» kinderen: 1. Ton Schotman, 2. Anja
Weenk, 3. Erwin Weenk. Volwassenen: 1.
H. Nijenhuis, 2. Harold Sessink, 3. E. Go-
tink.
Ringwerpen kinderen: l . Robert Bos, 2. Erie
Nijenhuis, 3. Wim Lichtenberg. Volwasse-
nen: 1. H. Nijenhuis, 2. H. Bos, 3. mevr.
Lichtenberg. De naam van de pop (Lidy)
werd helaas niet geraden. Het aantal koffie-
bonen 1ste prijs kinderen R. Lichtenberg.
Volwassenen: J.F. Geerken. Gewicht raden
van biet: kinderen: mej. Besselink. Volwas-
senen: Martijn Mokkink. Sjoelen kinderen:
1. Oscar Overbeek, 2. Eva Rondeel, 3. Lilian
Cuppers. Volwassenen: 1. Hr. Lichtenberg,
2. mevr. Cuppers, 3. mevr. Mull ink. Spij-

kerslaan kinderen: 1. Ton Schotman. 2.
Idem, 3. Ester Sessink. Volwassenen: 1. Hr.
Nijenhuis, 2. hr. Timmer, 3. Robert Bos.
Rekstokhangen kinderen: 1. Oscar Over-

beek, 2. Oscar Bleumink. Volwassenen: 1.
Bert Groot Jebbink, 2. Marcel Lucassen, 3.
Herbert Rutgers.

Herstellingsoord "Vorden" bestaat 75 jaar
ordverOp 18 november 1906 werd in de Wachtkamer 3e klasse "Niet Rookon" te Amsterdam C.S. de Herstellingsoordvereniging opgericht. Inn i -

tiatiefnemer was de heer C. Th. van Spankeren, hoofdkondukteur van de Hollandse Ilzer- en Spoorweg Maatschappij (HYSM). De offi-
ciële naam van de opgerichte vereniging luidde "Herstellings-, Invalide- en Ontspanningsoord" voor beambten en ambtenaren van de
H.Y.S.M.
De vereniging had razendsnel 600 leden, die een contributie van f. 0,02 per week (beamten) off. 0.10 per m a M ambtenaren) betaalden.

Een uit de leden gevormde commissie
kwam binnen niet al te lange tijd tot de kon-
klusie dat de bouw van een herstellingsoord
de voor die tijd respektabele som van f.
14.000 zou vergen. Bouwplannen zouden
dus slechts mogelijk zijn na lang sparen.
Men trappelde van ongeduld om met het
herstellingsoordwerk te beginnen.

Toen dan ook in 1907 in Vorden het land-
goed "De Decanije" vrijkwam vond het
toenmalige bestuur de direktie van de
H.Y.S.M. bereid om dit goed voor f. 8000,-
op 21 februari 1908 aan te kopen. De over-
dracht aan de vereniging vond op 3 augustus
1908 plaats. Om de koopsom te betalen,
noodzakelijke verbouwingen en de inrich-
ting van het gebouw te bekostigen, verstrek-
te de direktie van de H.Y.S.M. aan de vereni-
ging een hypotheek op het pand van f.
17.000,-.

Het herstellingsoord bood aanvankelijk
plaats aan 16 patiënten. Het terrein had een
oppervlakte van l .22 ha. Op 2 augustus 1908
werd de eerste patiënt in verzorging geno-
men.
Het jaar 1922 was een belangrijk jaar voor de
vereniging. Een verbouwing van de Decani-
je kwam gereed. Er werden twee vleugels
aangebouwd, waardoor de opnemingskapa-
citeit op 45 patiënten kwam. Bovendien
werd een eigen kinderhuis (kapaciteit 16 a
20 kinderen) op het terrein gebouwd en dat
jaar in gebruik genomen. Dit kinderhuis was
al gauw te klein. In de volgende jaren von-
den verschillende verbouwingen plaats, die
uiteindelijk hun beslag kregen in een grote
uitbreiding die in 1926 gereed kwam. De ka-
paciteit kwam daardoor op 40 kinderen.
Gedurende de oorlogsjaen werd het herstel-
lingsoord en kinderhuis gevorderd voor eva-
cue's, als noodziekenhuis en voor huisves-

ting van een onderdeel van de Duitse weer-
macht. Het werk werd op bescheiden schaal
voortgezet in een gedeelte van een hotel in
Vorden en door uitzending naar andere
inrichtingen.
Nadat ingrijpende herstelwerkzaamheden
waren verricht en de inrichting op vele pun-
ten was vernieuwd konden beide huizen in
1949 worden heropend.
In het begin van de vijfitger jaren bleek dat
de behoefte aan opneming in eenherstel-
lingsoord of kinderhuis onder de leden en
huisgenoten sterk terug liep, zodat het be-
stuur besloot tot opneming van niet-leden.
Dit stuitte aanvankelijk op veel verzet. Ui-
teindelijk kreeg het bestuur fiat van de leden.
Het aantal verpleegdagen bleef in de zestiger
en ook in het grootste deel van de zeventiger
jaren gestaag toenemen. Het aantal van de
verpleegdagen van leden en huisgenoten
werd in die jaren geringer. Op 4 september

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

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.

1. Verleende collectevergunningen.
2. Verleende bouwvergunningen.
3. Overhangende takken bij trottoirs en

fietspaden
4. Herhaald oproep aktie "Tankslag"

Verleende collectevergunningen
Burgemeester en wethouders hebben aan
het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
voor de periode van 9 t/m 14 november een
collectevergunning afgegeven.

Verleende bouwvergunningen
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar in
te dienen tegen besluiten van de overheid
en wel bij het orgaan dat de betreffende be-
schikking heeft genomen. Hieronder vallen
ookdedoorhetgemeentebestuurverleende
bouwvergunningen. Een overzicht van de
verleende bouwvergunningen treft u onder-
staand aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen met af-
deling I ter secretarie. Belangrijk is evenwel
dat een bezwaarschrift BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van publikatie moet wor-
den ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer A.H. Bruil, Okhorstweg 7 te

Vorden, voor het vergroten van een wagen-
loods aldaar.

Overhangende takken by trottoirs en fietspa-
den.
In "Contact" van 15 oktober jongstleden
heeft u onder deze rubriek een artikel gele-
zen over deze overhangende takken. Hierin
werd gezegd dat deze aan voetgangers en
fietsers veel overlast bezorgen. Verzocht
werd om deze overhangende takken te ver-
wijderen. Eveneens werd er op gewezen dat
het door de Wet verboden is om deze takken
over andermans grond (ook'gemeente-
grond) te laten hangen.
Tot op heden is gebleken dat door bijzonder
weinig mensen de onrechtmatig overhan-
gende takken gesnoeid zijn. Thans wordt
met klem verzocht deze takken te verwijde-
ren, aangezien de gemeente zich anders ge-
noodzaakt ziet deze takken zelf, voor reke-
ning van de eigenaar te verwijderen.

HERHAALDE OPROEP AKTIE
TANKSLAG
Nog niet zo lang geleden stookten nogal wat
mensen hun kachel of c.v.-installatie met
olie. Een ondergrondse tank bij de woning
zorgde ervoor dat men steeds voldoende
brandstof in voorraad had. Aangezien men
op den duur veelal is overgegaan op het ge-
bruik van aardgas hebben deze olietanks
hun functie verloren en liggen vaak nog ge-
deeltelijk gevuld met olie in de bodem.

Hoewel deze tanks aan de buitenzijde mees-
tal goed beschermd zijn tegen roestvorming
schuilt het grote gevaar in het binnenste van
de tank. Aldaar vormt zich na verloop van
tijd een soort "zaksel" dat zo agressiefis dat
het zich door de tankwand werkt en derhal-
ve een lekkage veroorzaakt, waardoor de
nog aanwezige olie in die tank kan uitstro-
men.
Die olie-uitstroming kan ernstige gevolgen
hebben, namelijk
a. drinkwaterverontreiniging (in een water-
wingebied);
b. oliestank;
c. aantasting van ondergrondse leidingen;
d. afsterving van bodem en planten e.d.
De eigenaar van een dergelijke tank met uit-
stromende olie is aansprakelijk voor alle na-
delige gevolgen, welke hiermee verband
houden en een nare bijkomstigheid is dat
een W.A.-verzekering zulke schade niet of
niet volledig dekt.
Zoals ook in een vorige oproep is gedaan,
worden de bezitters van dat soort onder-
grondse tanks alsnog aangeraden deel te ne-
men aan de aktie-Tankslag van de provincie
Gelderland teneinde die tanks onschadelijk
te maken.
Zij kunnen zich opgeven bij de Provinciale
Dienst Milieuhygiëne van Gelderland, tel.
nr. 085-599111 teneinde die tank te laten
leeghalen.
Ook bestaat de mogelijkheid de tank na le-
ging te laten vullen met zand. De kosten van
leging zijn voor de bezitter van die tank.

1969 moest het kinderhuis wegens gebrek
aan belangstelling worden gesloten.
In de jaren van haar bestaan zijn door de zor-
gen van de vereniging bijna 20.000 patiënten
en patientjes in de eigen huizen opgeno-
men. In een aantal gevallen vond uitzending
naar andere instellingen plaats. De opname-
indicaties voor de patiënten zijn in de loop
van de jaren aanzienlijk gewijzigd. Aanvan-
kelijk waren de patiënten mensen die er
"eens uit moesten" en die met rust, goede
voeding en gezonde buitenlucht een heel
eind opknapten. Later nam het aantal pa-
tienten dat voor of na een operatie moest
worden opgenomen aanzienlijk toe. In het
laatst van de vijftiger jaren waren het in
hoofdzaak psycho-somatische en weer wat
later de meer psycho-sociale patiënten. De
aanvankelijke herstellingsoordbevolking
was toen uit het dagelijkse patroon van het
herstellingsoordwerk verdwenen.
In 1979 besloot het bestuur om de "Decani-
je" uit te breiden met een aanbouw, waarin
ruimten voor recreatie, creatieve therapie,
groeps/gesprekstherapie en voor uitbrei-
ding van de sanitaire en andere voorzienin-
gen werden gepland. Deze aanbouw kwam
in 1980 gereed. De kosten bedroegen rond f.
800.000,-.
Aan de "Decanije" zijn thans verbonden een
huisarts (part-time) en een fysiotherapeut,
die zijn verrichtingen in het herstellingsoord
uitvoert (naar behoefte). Besprekingen met
een klinisch psycholoog voor bepaalde be-
geleidingen zijn in een vergevorderd sta-
dium (part-time).
Voorts zijn in dienst: één verpleegkundig di-
rekteur; zeven verpleegkundigen (waarvan
één part-time); zes personeelsleden voor de
huishoudelijke dienst (waarvan één part-ti-

Voorts zijn in dienst: één verpleegkundig di-
rekteur; zeven verpleegkundigen (waarvan
drie part-time); een inrichtingswerker; één
personeelslid voor de creatieve therapie
(part-time); zes personeelsleden
huishoudelijke dienst (waarvan
me); vier tuinlieden (waarvan
me).
Het herstellingsoord biedt thanl
40 gasten. Op 18 november zal in de "Deca-
nije" ter gelegenheid van het 75 jaar bestaan
een receptie worden gegeven.

Welfare
„De Welfare" afd. Vorden Ned. Rode Kruis,
houdt ook dit jaar weer haar jaarlijkse ver-
koopmiddag, De bewoonsters van „de Weh-
me" en enige thuiswerksters hebben ook dit
jaar niet stilgezeten. Er is een grote sortering
van allerlei mooie en leuke dingen.

Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld, om-
dat uw belangstelling onmisbaar is voor de
voortzetting van dit zo belangrijke werk.
Voor deze verkoopmiddag kunt u terecht in
„de Wehme" op woensdag 11 november a.s.

Plattelandsvrouwen
Tijdens de bijeenkomst op 28 oktober van
de Ned Bond van Plattelandsvrouwen kon
de presidente Mevr. Ridderhof een groot
aantal dames welkom heten. Na enkele me-
dedelingen werd het woord gegevan aan
Dhr. Dubois uit Urk.
Hij liet een prachtige serie dia's zien over het
leven van de Urker vissers en van het Hospi-
taal Kerkschip „De Hoop". Dit alles werd
opgeluisters met muziek.

Na afloop werden de vele vragen door dhr.
Dubois op duidelijke wijze beantwoord.
De volgende bijeenkomsten zijn:
6 en 7 nov. a.s. Gezamenlijke Feestavond
met G.M.v.L en Jong Gelre.
18 Nov. Een bonte avond, deze wordt hele-
maal verzorgd door eigen leden.
23 Dec. Kerstviering. Hieraan wordt mede-
werking verleend door de Gebroeders Eij-
kelkamp.

Feestavonden openbare
Dorpsschool
De leerlingen van de openbare dorpsschool
te Vorden hebben donderdag 12 en vrijdag
13 november weer hun traditionele
feestavonden welke in het Dorpscentrum
worden gehouden. Er zullen twee musicals
worden opgevoerd. Voor de pauze de
tweede klas met "Wie vaart er mee?" en na
de pauze de leerlingen van de zesde klas met
"De tovenaar van Alkmaar".

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Hervoromde gemeente wordt voorbede ge-
daan voor het missie- en zendingswerk en
wordt a.s. zondagmorgen 8 november in de
Dorpskerk en ook in de Wildenborchse Ka-
pel de zendingskollekte gehouden. "Oegst-
geest" het Hervormde Zendingsbureau te
Oegstgeest heeft dit jaar ruim 11 miljoen
gulden nodig voor het zendingswerk.
In het Hervormde kerkblad voor de maand
november is bijgevoed een folder en kollek-
te zakje. Bij de Hervormde gemeente wordt
dit gevulde zakje binnenkort opgehaald
door leden van de gemeentelijke zendings
commissie en/ofdoorenkele medewerkers/
sters van de wij k-ouderlingen.
Het centrale adres in onze gemeente is: De
heer H.S. J. Albers, Zutphenseweg 6.

Vervolg leerhuisavond van
mevr. Hanna Lam
Als vervolg op de leerhuisavond "Geloven
met het gezin" (ingeleid door mevr. Hanna
Lam) zijn twee avonden gepland om verder
te denken en te praten en welop de Donder-
dagen 5 en 19 november inn "het Achter-
huus" de zalen achter de Gereformeerde
kerk aan de Zutphenseweg.
Gespreksleidster is beide avonden mevr.
Voerman. Ook als u niet op de genoemde
leerhuis-avond bent geweest, bent u toch
van harte welkom.

Bijbelstand in de Dorpskerk
Op de bijbel-stand van het N.B.G. (Neder-
lands Bijbel Genootschap) ligt deze maand
ter inzage de nieuwe fraai geïllustreerde ge-
zinsbijbel. Komt u na de dienst gerust even
kijken.

Leerhuisavond liturgie
In de interkerkelijke serie leerhuis-avonden
is in de maand november ook het onderwerp
"LITURGIE" aan de beurt. Op donderdaga-
vond 26 november hoopt Drs. Paul Os-
kamp, Conrector van het Hervormd Semi-
naire "Hydepark" te Driebergen, dat onder-
werp in te leiden. Plaats: Het Achterhuus.
Als gesprekleidster fungeert mevr. Kok- ten
Broeke. Iedereen is er welkom. Met en ook
zonder opgave vooraf.

Bybel-lezing door Ds. Zyistra
In de serie Bijbel-lezingen overhel Marcus-
evangelie hoopt Ds. Zijlstra verder te gaan
op donderdagavond 12 november, in "de
Voorde", Kerkstraat 15. U bent er Welkom.

GEBOREN: Elizabeth Margaretha Catheri-
na Koren
ONDERTROUWD: M. Heijink en J.M.
Brummelman: H. Vos en J.M. Mull ink.
GEHUWD: G.H. Huetink en J.W. Hiet-
brink.
OVERLEDEN: G.J. Oltvoort-Lenselink,
oud 87 jaar.

De najaarszendingsweek
De week van l t/m 8 november is in de Ne-
derlandse Hervormde Kerk (landelijk) de
najaars zendings week. Ook in de Vordense

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE

Zondag 8 november: 10.00 uur, ds. J. Vee-
nendaal.

KAPEL DE W1LDENBORCH

Zondag 8 november: 10.00 uur, ds. J.C. Kra-
jenbrink m.m.v. Cantorij.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 8 november 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 7 november en zondag 8 novem-

ber dr. Sterringa. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
N.J. Edens, Vorden, tel. 05752-1453.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 7 november 12.00 uur tot maandag
9 november 7.00 uur dr. Wegchelaer. Ko-
mende week avond- en nachtdienst ook dr.
Wegchelaer.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

TAXIDIENST

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

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

OGZO ZIEKENFONDS

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

BEGRAFENISDIENST

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

MONUTA STICHTING

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

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN

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

POLITIE

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



Hoppe
jonge jenever

Grants Whisky
f les 0,7 5 liter gj QQK

^ l O. [

Nootmuskaat
busje 50 gram
vun 0,98

Roosvicee
fles 0,6 liter
van 2,98

• 'W

Open haard-
blokken ^

2,5 branduur per stuk
van 2,50 voor£25

St. Nicolaas-
schuim
200 gr.
van 1,39 voor

Chocolade
sigaretten
triopack
van 1,49 voor

5 stuks

Parein
bastognekoeken
pak van 1,89 voor

Nieuw!
Duyvis
Beestenbende
van 0,99 voor

Bolletje
beschuit
rol van 0,98 voor

Reklames Slagerij geldig van 5/11 t/m 7/11 - 1981

Haas-
karbonade
kilo 10?8 Verse

grilkuikens
kilo

Rib-
karbonade
kilo 10*8 Gekookte lever

gel. of ongel.
7 50 gr.

Florijn
Vieux
1 liter, nu 15*5

Sonnema
Beerenburg'
1 liter, deze weel'

Schouder-
filet rollade
1000 gr.

Boeren-
leverworst
300 gr. per stuk

Soep vlees
250 gr.

Rauwe ham
100 gr.

maandag dinsdag

Verse
worst

J98

woensdag

kilo

Genat
half om
kilo

Coberco
dagverse halfvolle
melk 1 liter

Riox
chocoladepasta
pot 400 gr.
van 1,89 voor

Ariel koffer
2 kilo
van 6,95 voor

Benco
pot 400 gr.
van 3,79 voor

Hero
Cassis of Cerise
1 liter van 1,79 voor

Rosé
de France
fles 0,7 liter
van 3,95 voor

Bouw-
modellen
tanks en boten
van 3,95 voor

K l een ex
Tissues
pak 100 stuks
van 1,75 voor

Palmolive
shampoo
5 soorten, deze week

159
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neem wat voorraad
in huis, deze week: Hollandse

Rode- Witte of ̂ * f+Q Golden
Groene kool t i*+& delicious
per stuk \^t

Coberco
vla naturel
pak 1 liter _
van 1,79 voor m U

Patat frites

159
baal 1 kilo
van 1,49

Blue band
margarine
pak 250 gr. altijd

Goudse kaas
jong
kilo, deze week

r'sj

voor een heerlijke
groentesoep, vers
gesneden

Soepgroente
schaaltje

prachtig

Boeketje
van 3,50 voor

grote

Pot C h rysant
3 stekken

3 x / kilo

heerlijke

Mandarijnen
30 stuks

Let op: MA. Dl. en
WOENSDAG iedere dag een
messcherpe., veilingverse

dagaanbieding op het grote
krijtbord voor de winkel.

Graanstoet
800 gr., nu

Puntbroodjes
zak 10 stuks
van 2,25 voor

/ VanNelle
ISupra koffie

normaal of snelfilter É
pak 250 gr. nu

Tarwerogge
800 gr. deze week

Prikbord
57 x43cm
van 8,95 voor

*x\

Wijnglazen
'Leerdam'
set 3 stuks
van 7,75 voor

Vi/eda
vensterzeem
van 3,25 voor

Jeep
diverse soorten _ —
van 11,50 voor J g

MARKT
Unox

beter gevulde soep
1 liter blik
groente, kip of tomaat
van 2,09 voor

Wi»»
Reklames geldig van

B/I,vm 11/11-198, VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GLD ) RUSSEN - G R O E N L O GOOR - V O R D E N



Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij op onze
trouwdag ontvingen, danken
wij u allen hartelijk

BENNIE EN EVERDIEN

' OVERBEEK

H.K. van Gelreweg 3
Vorden. 7251 XK, november
1981

Voor de vele blijken van belang-
stelling, bloemen en kado'sont-
vangen bij ons huwelijk. Betui-
gen wij onze hartelijke dank.

WILMAENGERRIT

BRANDENBARG

Oude Varsseveldseweg 3, Hen-
gelo Gld.

Wij willen graag weten wat er
met onze rood-bruine, 13 jaar
oude pekinees is gebeurd, die
weggelopen is.
Kan iemand ons iets vertellen?
H. Jansen, Ruurloseweg 95,
Vorden.

Te koop: Selderie en Peter-
selie voor diepvries en Jon-
ge konijnen. Kleurdwergjes
en Rode nieuw Zeelanders.
D. Klein Geltink. Schutte-
straat 1. Vorden. Tel. 1498

Woningruil
Wie wil zijn woning in Vorden
ruilen voor een woning in Lo-
chem.
Brieven onder: Bureau Contact
nr. 34-1

Aanbieding, set B.K. Karaat
pannen r.v.s. fluitketel gratis.
Bazar Kranenburg
H.J. Sueters. Vorden.

Van wege ons 50 jarig bestaan
bieden wij u een wijnglas voor
50 cent aan.
Bazar Kranenburg
H.J. Sueters. Vorden.

Old fashion van Fongers
De damesfiets uit de jaren '30 is
weer helemaal in, maar dan wel
op basis van hedendaags tech-
nisch vernuft gebouwd. Naast
de terugtraprem en heuse
bandrem, klapstandaard enz.
Prijs f 558,-.
Barink, Nieuwstad 26 Vor-
den

Een Fongers toer-, sport-, trim-
of racefiets haalt u bij Barink
Nieuwstad 26, Vorden uw
tweewielerspecialist.

FLITS, kinderfietsen-kwaliteit
en degelijkheid én veiligheid
v.a f251,-
van Fongers, Barink.

Demonstreer mee in Amster-
dam op zaterdag 21 november
a.s. Bel voor 10 nov. een van de
onderstaande nummers om u
op te geven: tel. 2526, 2173,
2583

Motorzagen van Husqvarna uit
Zweden. Zijn uit het goede hout
geneden.
Dealer: fa. Kuypers. tel. 1393.
Vorden

Grote sortering poppen o.a.
opmaakpop
Bazar Kranenburg.
H.J. Sueters Vorden

Nieuw
ledere week met grote sortering
losse koeken op de markt
Reclame: 6 grote slagroomsoe-
zen 4,75 en 250 gram slag-
roomsoesj es 3,7 5.
Brethouwer Aalten

Wed., wonende omg. Zutphen,
wil n.a.v. NCRV programma
Plein Publiek ook eens proberen
langs deze weg vriendsch. te
zoeken met aardige vlotte man
uit middenm. (60 - 65 jr.) om sa-
men vrije tijd door te brengen.
Brieven onder: Bureau Contact
nr. 24-1

Deze week reclame:
6 appelkoeken 3,00

10 voor 4,50
6 gevulde pencéés 3,00

10 voor 4,50
6 roomboterrondjes 3,00

10 voor 4,50
Brethouwer Aalten

Te koop in Hengelo Ov. alleen
staand huis. Kamer, K en S, er-
ker, woonkeuken, douche, gro-
te tuin, voor tuintje, 3 slaapka-
mers, balkon; g.o.h.
Brieven onder Bureau Contact,
nr. 29-1

GERRITLENSELINK
en
GERDYZWEVERINK

gaan trouwen op vrijdag 1 3 november a.s.
om 1 3.30 uur in het Gemeentehuis te Hen-
gelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 14.15 uur in de
Herv. Kerk te Hengelo Gld. door Ds. G.H.
Verhaere.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal
Concordia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo
Gld.

Hengelo Gld, Scharfdijk 5
| Hengelo Gld, Ruurloseweg 84
I
^ Toekomstig adres:
* Sarinkkamp 76, 7255 CW Hengelo Gld.

^
Op 1 5 november zijn onze lieve ouders en grootouders <
40 jaar getrouwd

R.TH. BUUNK
H.W. BUUNK-GOTINK $f

We vieren deze feestelijke dag op zaterdag 14 november <>
1981.

Gelegenheid tot feliciteren van half 5 tot half 6 in zaal §
„De Herberg", Dorpsstraat 10a, Vorden

kinderen en kleinkinderen

v. Heeckerenstraat 16
Vorden

Met diepe droefheid, maar vervuld van dank voor alles
wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van
het overlijden van onze lieve moeder en oma

DERKJEN NIJENHUIS
weduwe van G. J. Jansen

op de leeftijd van 71 jaar.

Namens kinderen en kleinkinderen:
J.Jansen

7251 CR Vorden, 28 oktober 1981
De Stroet 4

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

Betaalbare schoenen
Gaat u maar na: perfekt passende

snelle stappers met slijtvaste zolen vol
veerkracht. Met bovendien 6 maanden
garantie. Kortom, FUT schoenen zijn uw
geld meer dan waard.

Die betaalbare FUT schoenen zijn
er voor mannen, meisjes en jongens.
Zet de eerste stap bij uw FUT-dealer en
u bent verkocht!

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden

AUTO- en TAXIBEDRIJF
„TRAGTER"

A. KLEIN BRINKE

taxi vervoer TELEFOON 05752-1256

ZUTPHENSEWEG 85. 7251 DJ VORDEN

GRIEPVACCINATIE
De 3 plaatselijke huisartsen geven wederom
gelegenheid tot inenting tegen griep op:

Maandagavond 9 november en
Maandagavond 16 november

beide avonden van 18.00-19.30 uur.
Kosten f 25,— per persoon.

Ziekenfondsleden met chronische hart- of longziekten,
alsmede suikerziektepatienten kunnen op vertoon van
hun ziekenfondskaart gratis gevaccineerd worden.

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1 438
Reserveer hem tijdig

Wij voorzien uw biezen en gaat-
jes stoelen van nieuwe zittingen
onder garantie. Wordt gehaald
en gebracht.
Tel. 05700-33307. Voor vrij-
blijvend inlichtingen.

o
€>
O
O
O
O
o
o
o
o

€
O
€
O
O
O
O
O

Op donderdag 5 november a.s.
willen wij onze winkel

HEROPENEN
Tevens willen wij dan vieren dat onze
zaak 50 jaar bestaat met

speciale
aanbiedingen

Van 's morgens 10.00 uur tot 's avonds
22.00 uur bent u van harte welkom om
'n kijkje te nemen, en 'n borreltje met
ons te drinken.

Voor ieder kind

een leuke
verrassing

Tot ziens.

Fam. H. Sueters. Bazar Kranenburg

Bouwbond FNV
vakantiebonnen inleveren voor de feestda-
gen op woensdag 11 november van
19.00-20.30 uur

B. v. Hackfortweg 8
De P.V.

Het bejaarden centrum, "de Wehme" te Vorden vraagt
voor tijdelijk gediplomeerd

Bejaarden verzorgster (extern)

Voor inlichtingen tel. 05752-1448

De lagere scholen te Vorden
Aangifte van leerlingen voor het cursusjaar 1982/83

De ouders van toekomstige leerlingen zullen binnenkort
via de kleuterscholen worden benaderd voor het aange-
ven van hun kind(eren).

Ouders die om een of andere reden geen be-
richt krijgen, kunnen zich rechtstreeks in
verbinding stellen met het hoofd van de be-
treffende school van hun keuze.

fchr. Lagere school "Prinses Juliana", Wildenborch.
Hoofd: dhr. Kok. Tel. 6797

Samenwerkingsschool Kranenburg en omgeving.
Hoofd: dhr. Bekker. Tel. 6652

R.K. Lagere School "De Vordering"
^ Hoofd: dhr. Overmars. Tel. 2450
Bpenbare lagere school Dorp.

Hoofd: dhr. Brinkman. Tel. 1360
School m/d Bijbel "Het Hoge"

Hoofd: dhr. Reindsen. Tel. 2036

De Vordense Coop. Zuivelfabriek vraagt:

administratief medewerk(st)er
Tenminste Mavo- en typediploma

Schriftelijke sollicitaties binnen een week te
richten aan de Vordense Coop. Zuivelfa-
briek, Burgemeester Galleestraat 19, 7251
AE Vorden.

FEESTAVONDEN
Openbare dorpsschool Vorden

op donderdag 12 en vrijdag 13 november a.s. in het
dorpscentrum. Aanvang half acht.

Opgevoerd worden twee musicals:
"Wie vaart er mee ?" door de tweede klassers
en
"De tovernaar van Alkmaar" door de zesde-
klasse rs.

Entreeprijs: f 2,50 p.p.
Voor zover U per abuis geen bericht ontvangt: kaarten
zijn ook verkrijgbaar aan school en 's avonds aan de zaal.

De vogelvriend Vorden

op 7 en 8 november

Grote Vogelshow
ZAAL SCHOENAKER
Verkoopklasse aanwezig. Toegang gratis

LEGO
BAZAR SUETERS

Te koop: z.g.a.n. Bijzetfau-
teuil.Telf. 2521

Let op! nu bij

Autorijschool

„Oortgiesen"

de eerste 10 lessen è f 35,-- en
gratis elke week theorie.
Brinkerhof 82. Vorden
Ml. Rijksgediplomeerd. tel.
2782.

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Te koop: een bankstel+eiken
salontafel.
Th. Berendsen. tel. 3079,
Krommedijk 2, Hengelo (G.)

Komplete handwerk pakket-
ten
Bazar Kranenburg.
H.J. Sueters. Vorden.

Voor sigaren en sigaretten naar:
Autoshop Kuypers

air muilen maat 30/35
iaat 36/41 f 10,-
k. Nieuwstad 14. Vor-
.05752-2386

nstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: Datsun sportmodel.
180 Hardtop de luxe T.EA.B.
05752-2679 na 1 8.00 uur.

Deze week. Reclame:
20 speculaasmolens 3,50
3 dikke stukken speculaas2,75
2 stukken gevuld
speculaas 3,00
Brethouwer Aalten.

ZANGLES?
nog plaats op vrijdagmiddag
E. de Waard-Stroink. Tel.
05752-2049

Concert SURSUM CORDA
chr. gemengde zangvereniging

ZATERDAG 14 NOVEMBER
in de Ned. Herv. Kerk te Ruurlo

a.s.

m.m.v. Kinderkoor: Sursum Corda
Muziekgroep: Sursum Corda

Solisten: Fenny Kistenmaker sopraan
An Huitink alt
Ton Verheul tenor
Wim van Oene bas-bariton
Hanneke Beets piano

Algehele leiding: Jan van Rijnswou

aanvang 20.00 uur.
Toegangskaarten: f 4,-- (kinderen t/m 1 2 jaar f 2,50)
Voorverkoop: Krommendijk - Barchemseweg

Meulenkamp - Dorpsstraat

KRANENBURG

Tel. 05752-1227 • Stationsweg 24

SAUNA:
bij 3 pers. of meer f 13,50 p.p.

bij 2 pers. f 18,25 p.p.

ZONNEBANK +
ZONNEHEMEL

20 min. f8,50
SPECIALE

AANBIEDING!!!!!
in de maanden november en

januari

Kuur van 10 baden t D3f—

Tevens gelegenheid voor uw
feest, receptie of family diner



Vogelexpositie
"De Vogelvriend Vorden" by
dertigjarig bestaan
De plaatselijke vogelvereniging "De Vogel-
vriend Vorden en Omstreken" bestaat dit
jaar dertig jaar. Hoewel er geen grootse vie-
ring van dit jubileum zal zijn, wordt er dit
jaar wel extra aandacht geschonken aan de
jaarlijkse tentoonstelling. In het komende
weekeinde zal zaal Schoenaker op de Kra-
nenburg weer een eldorado voor vogellief-
hebbers zijn, speciaal voor kanaries en bas-
taarden, tropen en parkieten. Er komen
allerlei soorten vogels op deze expositie; be-
halve kleurkanaries, ook postuurvogels,
parkieten, tropische vogels en vele andere
soorten.
De Vordense vereniging telt bij haar dertig-
jarige bestaan nu ruim 40 leden en tevens
een aparte en zeer aktieve jeugdafdeling met
tien leden. Déze laatsten komen ook in aan
aparte jeugdklasse uit. Voorzitter Th. Eijkel-
kamp zal deze tentoonstelling - waarop ruim
160 inzendingen te bewonderen zijn - alles
van eigen leden, op vrijdagavond 6 novem-
ber openen. Daaraan voorafgaande zullen
donderdag de vogels worden gekeurd door
de heren L. Hulshof Lichten voorde (80 tro-
pen en parkieten) en R. Grefhorst, Apel-
doorn die de 80 kanaries en bastaarden
beoordeelt. Ook zaterdag 7 en zondag 8 no-
vember kan men terecht op deze expositie.
Zondagmiddag volgt de officiële prijsuitrei-
king door de heer Eijkelkamp.
Om ook de dames van de leden wat meer in
deze jubileum-expositie te betrekken is er
een prijsvraag voor hen uitgeschreven. Zij
zullen bloemstukjes maken die tussen de
kooien en in de zaal worden geplaatst om
meer fleur aan het geheel te geven. De
mooiste worden beloond.
Er zijn mooie prijzen te winnen voor de win-
naars van de tentoonstelling als bekers, me-
dailles, stanaarden enz.

Vrouwenraad Vorden
"Wat gebeurt er nu precies in je lichaam,
tijdens de zo geheten overgangsjaren?" Dit
is wat dr. Haaksma uit Apeldoorn heel
duidelijk op een rijtje weet te zetten. Zij gaat
ervan uit dat als je dit weet en begrijpt, veel
klachten gemakkelijker, vooral geestelijk te
verwerken zijn. Vooral omdat je dan ook
weet, dat deze klachten vaak tijdelijk zijn en
dat er wat tegen te doen is.
Voor de aanwezige dames van de
Vrouwenraad Vorden was het heel
verhelderend er zo door een vrouwlijke arts
over te horen praten. De gestelde vragen
werden duidelijk beantwoord. Besloten
werd om bij voldoende deelname volgend
jaar een doe- en/of praatgroep te beginnen.

Wildrit
"De Graafschapryders"
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschapsrijders" organiseert zondag 8
november de jaarlijkse wildrit. De rit die is
uitgezet door de heren G. Verstege en B.
Horsting voert de deelnemers geheel door
de omgeving van Vorden. Deelname staat
open voor leden en niet-leden. Er kan
worden deelgenomen met auto's, motoren
en bromfietsen in de A, B of Toerklasse.
Start en finish zijn bij café-restaurant
Eijkelkamp aan de Ruurloseweg te Vorden.
Deze rit is de 6e en laatste in successie welke
meetelt voor het VAMC
clubkampioenschap en voor de fraaie
VAMC plaquette 1981.
Deze plaquette wordt uitgereikt op de
Pannekoekenrit van 13 december, aan de
deelnemers, welke minimaal aan vier van de
eerste zes ritten hebben deelgenomen.

ONZE PRIJZEN ZIJN IN EEN WOORD GEZEGD LAAG! ONZE PRIJZEN ZIJN IN EEN WOORD GEZEGD

KARIN
Erg praktisch
deze regen-,
modder- en
sneeuw-laars.
Bovendien...
het staat
nog eens
modieus.

29,95

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden

Gebakken
prijzen!

Hele liter
Slaolie,

l l

Honig zelfrijzend
bakmeel, pak d
500 gram

"*»C<*U..̂ .A~<*'

Honig cakemeel,
pak a 500 gram

l l

Eieren, no. 4,
middelgroot,
10 stuks

l l
N

LUIIJ

l l

van de week gaan de
kippen trouwens ook
goedkoper leggen!

Rozijnen, zak a
200 gram

l_

•̂ •̂̂  •^^•^

We bakken er van de week weer
iets zéér goedtoops van. Met alles!

Beslagkom,
met rubberring

Boterkoek vorm,
met mes, doorsnee 24 cm_

Springvorm,
doorsnee 2 2 of 24 cm

Ook de blikken,
de vormen,enz...
vooreen
gebakken prijsje!

Cakevorm,
25 cm lang_

Somaflonbakblik,
met anti-baklaag, 30cm_

Somaf Ion hapjespan, CQQ
zonder deksel — Uu w

Groente-en Fruit
Alléén verkrijgbaar in filialen meteen groente-
en fruitafdeling
Prijzen geldig tot en met 7 november as

Granny Smith,
Italiaanse, 2 kilo_
Champignons,
250 gram _

399
179

Bordeaux rouge,
A.C. 0,7 liter .
Cötes du Bourg,
A.C. 0,7 liter . . £

Medoc,
A.C. 0,7 liter

Ze zijn er weer
Navel i na's,
Spaanse handsinaasappels,
net 2 kilo 399

Slagerij
Alléén verkrijgbaar in filialen met een slagerij
Prijzen geldig tot en met 7 november as

Runderlappen, no
mals, mager kilo van 17,901 Uj
Borstlappen, Q
kilovan11,90voor_
Mager gehakt, O
speciaal, kilo van 11,90 voor O

wijnen m het huis Rieu et de. Kr uidenierswaren
Entre deux mers,
A.C. 0,7 liter-
Bordeaux,
wit, demi-sec 0,7 liter.
Craves supérieur,
moelleux, 0,7 liter __

449
449
599

Halfvolle melk,
houdbaar, literflacon

California erwtensoep,
heel blik

Bruine bonen,
heel blik—

85
129
79

Kapucijners,
heel blik

Witte soepasperges,
potje 225 gram
Uitjes,
zoetzuur 1/3 pot-..
Gevulde speculaas,
pak a 240 gram
Frisdranken,
hele liter, sinas, cola of drink
Pruimen op lichte
siroop,
pot a 700 ml
Homburg leverpastei,
3blikjesa56gram_
California soep,
zakje, groente, kip of
tomaat
Zwitsal babyzeep,
4 stuks

Filterzakjes,
nr. 2, 80 stuks
Grijs toiletpapier,
4rollena250vel_

Partijvoordeel
"Uit de bekende
fabriek te Leerdam",
Wijn-, sherry-, borrelglas of
coupe roval— 129

Roomboter banketletter, 400 gram

Strijkplank
Dopsleutelset,
21-delig
Keukendoeken
3 voor

NIEUWSTAD 5 - VORDEN STATIONSPLEIN 31 - ZUTPHEN

Warme bakkers brood is kwaliteitsbrood!

Dit brood is dan ook alleen maar verkrijg-
baar bij Uw Warme Bakker. Zo uit de oven in
de winkel!

Kom ook eens langs voor dat lekkere brood.

Warme Bakker OPLAAT
bakt het voor u

WEEKEND RECLAME

SPECULAASPOPJES en
WEEKENDTAARTJES.

Tel. 1373

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum

ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum

Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand schrijf-
avond Amnesty International

7 nov. Vogeltentoonstelling Vogelvriend
zaal Schoenaker

8 nov. Vogeltentoonstelling Vogelvriend
zaal Schoenaker

10 nov. Bejaardensoos Kranenburg

17 nov. Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
17 nov. K.P.O.
18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
19 nov. Bejaardenkring Dorpscentrum
21 nov. Vogeltentoonstelling Vogelver. Ons

Genoegen, wegrestaurant de Bog-
gelaar.

22 nov. Vogeltentoonstelling Vogelver. Ons
Genoegen, wegrestaurant de Bog-
gelaar.

24 nov. bejaardensoos Kranenburg
25 nov. H.V.G. dorp
28 nov. Bal voor gehuwden en

verloofden, Zaal Eijkelkamp.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen
BAGLEY, D. Bahama crisis
BLOCH, R. Psycho

BROEK, J. van den. Thriller voor twee cam-
ra's
DUMAS, A. De Parijse bloedbruiloft
FALDBAKKEN, K. Zijn moeders huis
HOORN, M. van. Dansende halmen
HOWATCH, S. Drijfzand van de haat
MONTSMA, M. Geluk in de Achterhoek
SANDERS, L. Zwarte droom
WOOLF, V. Naar de vuurtoren
KOERS, A.J. Kindermishandeling
BURGELIJK wetboek
ANDESGEBERGTE, Het
ROZENDAAL,R.Hetbesteduikboekvoor
beginners
ONCK, A. van Het gourmet partyboek
OFFICIËLE CATALOGUS koperen mun-
ten
ARAGON, M. d'. Lourdes
POORTVLIET, R. en W. HUYGEN. De
oproep der kabouters.
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WAPEN- EN SPORTMAN DEL

Martens
tlttdt doeltrtflendl

Zutphenseweg - Vorden

met
Televisie

reparaties
- direct

; l i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Husqvarne motorzagen. Be-
trouwbaar, ijzersterk. Doen
voor u het zware werk.
Dealer: fa. Kuypers. Tel. 1393.
Vorden

DEMONSTREER MEE
in Amsterdam
op zaterdag 21 november a.s.

Bel vóór 10 nov. een van de on-
derstaande nummers om u op te
geven:
telefoon 2526, 2173, 2583

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij

'DROGISTERIJ

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

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

Gevraagd: twee morgens per
week hulp in de huishouding.
Fam. Keijser, Warnsveld. Tel.
05752-2647 na 19.00 uurbel-
len.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

^Mister H^̂  Steam]
Mister Steam is te huur bij:

_HELMINK
VORDEN ZI/TPHENSEWEG TEI 05752 1514

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

Radio/
TV-service
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

GEVELREINONG
IMPREGNEREN ALLE CQftTINGS

KELDERS WKTERDtCHT MAKEN

MOBIEL GRTTSTR ALEN

Gratis proefstuk en prijsopgaven

HEUWISl*rr
Wilhelminalaan 7, 7251 EN Vorden L TT A
Tel 05752- 1335 ot 05750- 17543 \

Programma s.v. Ratti
afd.jeugd:s.v. Ratti al -Gaz. Nieuwlandal;
sp. Neede b2 - s.v. Ratti b l ; s.v. Ratti cl -
SSSE c2. afd. zaterdag: s.v. Ratti l - Klaren-
beek 1; SSSE 4 - s.v. Ratti 2; s.v. Ratti 3 -
Gaz. Nieuwland 3. afd. zondag: s.v. Ratti l -
Oeken l; de Hoven 4 - s.v. Ratti 2; s.v. Ratti 3
- AZC 6. afd. dames: s.v. Ratti l vrij; sp. Lo-
chem l - s.v. Ratti 2.

Ratti l - Be Quick 4 0-3
Ratti heeft het in eigen home niet kunnen
redden tegen een produktiever Be Quick 4.
Het werd 0-3 voor de Zutphenaren, die er
voor de rust niet in slaagden te scoren. De
thuisc lub was in de eerste helft in het veld de
betere ploeg, maar doordat de gasten sterd
vanuit de verdediging speelden lukte het

Ratt i niet te scoren. Het bleef tot rust danook
0-0.
Vijf minuten na de hervatting wist Robbie
Hcuve l ink Be Quick de leiding te ge ven: 0-1,
waarna dezelfde speler na een kwartier de
bal - bij een foutieve terugspeelbal op de
Ratti-keeper - kon onderscheppen en de
stand op 0-2 bracht. Vijf minuten voor tijd
liet Hans Bos een afstandschot van Dirk
Wiersma door zijn handen glippen, waar-
mee de einstand op 0-3 werd bepaald.

Uitslagen V.V.Vorden: zondag l november
Vorden - Colmachate 1-1: Vorden 2 - Pax 4
3-2: Zutphen 4 - Vorden 4 8-2: Vorden 5 -
Zutphen3 2-3: SHE5-Vorden7 l-6: Dieren
8 - Vorden 8 8-3.
Zaterdag 7 november
Vorden Ao - Zelhem Ao: Voorst Al - Vor-
den A l : Vorden B l - Erica B l : Vorden B2 -

Kolbert in apart
modern ruitje.

IWS vignet
Opgestikte zakken

met klep en
knoopsluiting.

f235,-

Zijn gevoel voor rjode
Zijn manier van leven verdient navolging.

Onbekommerd. Snel en sportief. Een man van nu!

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381
FASHION

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

Wij hebben voor U een grote sortering

VIDEO-RECORDERS
Reeds vanaf f 1998,-

1$ SANYO
wereldklasse en.. . betaalbaar!

MITSUBISHI

Eigen technische dienst

De betere Betamax. Ge-
stoken scherp en kleurrijk
beeld.
Unieke timer. Tiptoetsen.
Voordelig geprijsd!

VHS-systeem. Picture
Search
Af stand bed i en ing met ka-
bel
1 opname tot 14 dagen te-
voren programmeren
Tiptoets bediening

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Oeken B l: Zutphania C l - Vorden C l: Vor-
den C2 - SHE Cl: Be Quick C2 - Vorden C3

Zondag 8 november:
Vorden - Grol: Vorden 2 - Reunie 2: Vorden
3 - Brummen 4: Vorden 5 - Voorst 4: Be
Quick 4 - Vorden 4: Vorden 6 - Witkampers
5: Vorden 7 VRIJ Vorden 8 Vrij.

Velocitas
Het eerste team van de Vordense zaalvoet-
balvereniging heeft weinig moeite gehad
met Pavanda 3 uit Lochem. Na een moeiza-
me eerste helft met een ruststand van 2-1,
werd Pavanda in de tweede helft volkomen
overspeeld. Eindstand 12-1 in het voordeel
van Velocitas. De doelpunten werden ge-
scoord door Corry ten Barge 3x; Rob Hen-
stra 3x; Hein Rothman 2x; Jan Leegstra 2x;
Mark Rouwen en Richard Bargeman. Velo-
citas 2 verloor met 13-0 van Halfweg 2.

Plannen vijfde baan
tennisvereniging
Het bestuur van de Vordense tennisvereni-
ging V.T.P. acht het wenselijk dat het tenni-
spark wordt uitgebreid met een vijfde tennis-
baan en een oefenkooi die aan beide zijden
bespeelbaar is. De plannen zijn reeds in een
ver gevorderd stadium.
Donderdag 12 november wordt in zaal Bak-

ker een ledenvergadering gehouden, waar-
bij het bestuur hoopt dat fiat van de leden
wordt verkregen. Wel is zeker dat de kontri-
butie omhoog zal moeten.

Nederlaag voor Vordense
dames (waterpolo)
De dames van Vorden hebben de competi-
tiewedstrijd tegen AZC uit Apeldoorn met
1-3 verloren. Het jeugdige Vordense team
was niet opgewassen tegen de "kneepjes"
van de AZC dames, waarvan enkele speel-
sters de zes kruisjes reeds naderden! Her-
mien Tiessink redde de eer voor Vorden. De
jongens van Vorden deden het uitstekend en
wonnen met 14-2 van Borculo. De doelpun-
ten werden gescoord door Martin Siebelink
6x; Han Berenpas lx; Dick Vliem lx; Fred-
dy Dijkman lx; Jaap Sterteveld 2x en Mark
Besselink lx.

Dammen
Het derde tiental heeft door een ruime over-
winning op UDC 2 Ulft een gedeelde 2e
plaats in de kompetitie bezet. De Ulftenaren
die al eerder met 3-11 en 2-12 verloren, kre-
gen ook vrijdag weer met 12-2 om de oren.
Alleen Rossel verloor zijn partij.

De andere 6 spelers wonnen redelijk vlot, al

was het bij Saskia Buist de klok die de beslis-
sing afdwong.

Ook het Ie doet het voortreffelijk. In Bever-
wijk werd met 14-6 gewonnen waardoor een
3e plaats op de ranglijst wordt ingenomen.
Bij Beverwijk spelen wel bekende dammers
als Hooyberg en Van der Sluis, maar eerstge-
noemde werd door Harry Graaskamp op re-
mise gehouden, terwijl Wieger Wesselink
weinig moeite had met het vanouds beken-
de spel van Van der Sluis (deze houdt ervan
om de schijven reeds vroegtijdig in het doos-
je te doen). Met deze ruiltechniek was hij
echter bij Wieger aan het verkeerde adres.
Verder wonnen nog Ab Wassink, Herman
Luimes, Johan Krajenbrink en Jan Masse-
link. Gerrit Wassink was de enige die ver-
loor: de klok was hier scherprechter, maar
Gerrit stond inmiddels ook 'gekraakt'.

Individuele uitslagen Vorden - Ulft 2: Wen-
tink - Renting 2-0; Rossel - Derksen 0-2;
Hoekman - Roele 2-0; Buist - Legenaar 2-0;
Lamers - Rotten 2-0; Esselink - Witmayer 2-
0; Brummelman - Vrieze 2-0.
Beverwijk - Vorden: Van Wort - Ruesink l -1;
Aldelaar - Masselink 0-2; Hooyberg - Graas-
kamp 1-1; Van der Sluis - Wesselink 0-2;
Staal - Krajenbrink 0-2; Leemberg - G. Was-
sink 2-0; Lippes - Hofman 1-1; Zoon - Lui-
mes 0-2; Beentjes - Slütter l -l; De Groo - A.
Wassink 0-2.

Bovenverdieping uitgebrand
Een felle brand heeft maandagmorgen de bovenverdieping van de woning van de fam. De Lange aan de Wildenborchseweg in de as gelegd. Boven-
dien liep de benedenverdieping, waaruit niets was gered, enorm veel schade op. Mevrouw de Lange ontdekte op een gegeven moment rook in een
van de slaapkamers. In paniek rende /.ij naar de buren, die on midddij k de brandweer alarmeerden. Binnen een halfuur was het vuur geblust, maar
toen was er van de bovenverdieping weinig over. De schade is aanzienlijk.

DEMONSTREER MEE
in Amsterdam
op zaterdag 21 november a.s.

Bel vóór 10 nov. een van de on-
derstaande nummers om u op te
geven:
telefoon 2526, 2173, 2583

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

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

Nu ook motorrijles
Autorijschool Bultman heeft /ijn lesprogramma uitgebreid,
vanaf heden kan men er ook terecht
voor de lessen voor motorrybewys.

IJsvereniging Vorden
U wordt uitgenodigd voor de ledenvergadering, die zal
worden gehouden op dinsdag 10 november 1981 om
19.30 uur in het Dorpscentrum.

AGENDA
1. Opening door M. Groen - voorzitter
2. Notulen vergadering 4 november 1980
3. Jaarverslag door J.F. Geerken - secretaris
4. Verslag door A. Schipper - penningmeester

Verslag kascommissie
Benoeming lid kascommissie; aftredend mevr. Ou-
winga-Korf

5. Mededelingen
6. Bestuursverkiezing, aftreden A. Schipper en G. Vre-

man
7. Contributie 1981 -1982
8. Wat er verder ter tafel komt.

Vorden, 1 november 1981 HET BESTUUR

iiWelfare Rode Kruis"
Grote verkoopmiddag in "de Wehme" op
woensdagmiddag 11 november a.s. van
14.00 uur tot 17.30 uur.

U komt toch ook weer? De koffie is dan klaar

Vereniging "Oud - Vorden"
Woensdag 11 november a.s. (Sinter-Marlen) in het
Dorpscentrum

Lezing door de heer Grootjans over de Ach-
terhoek

Aanvang 8.00 uur. Toegang: f 1,50. Leden gratis

Zelfmaakmode. Zo'n mooie

MINI JURK OF MAXI TRUI
Zo klaar voor T Ui f~

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

De beste
professionele kettingzagen

zijn "directe afstammelingen" van
Sachs-Dolmar!

Sachs-Dolmar professionele kettingzagen
Grote vermogens... licht te hanteren.

Bedrijf szeker, optimale trillings- en geluiddemping en... uiterst vëilfgT

Wij adviseren u graag over uw
Sachs-Dolmar kettingzaagl

SACHS
DOLMAR

barendsen
Zutphenseweg - Vorden



GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen van 8.30 tot 1 2.30 uur en van 14.00
tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage de beschikking op het verzoek van:
1. de heer W. Onstenk, Holskampweg 5 te Vorden om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een agrarisch bedrijf met mestopslag, alsmede
een propaangasinstallatie, datum verzoek 2 juli 1981,
adres inrichting Holskampweg 5, kadastraal gemeente
Vorden, sectie N, nummers 186 en 187;
2. Metaaldraaierij Vorden B.V., Industrieweg 9 te Vorden
om een vergunning tot het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een werkplaats voor het be-
werken van kunststoffen, zoals nylon en metalen, zoals
staalsoorten e.d., datum verzoek 23 juni 1981, adres in-
richting Nijverheidsweg, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie M, nummers 820 en 821.

Beide vergunningen zijn verleend onderde gebruikelijke
voor dat soort inrichtingen geldende standaardvoor-
waarden, ter voorkoming van gevaar, schade of hinder
van ernstige aard.

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

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

Datum, 5 november 1981
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden
de secretaris de burgemeester
J. Drijfhout M. Vunderink

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat zij voornemens zijn om met toepas-
sing van artikel 50, lid 8 van de Woningwet, medewer-
king te verlenen aan de heer J A.G. Reintjes, Raadhuis-
straat 24 te Vorden, zulks voor de bouw van 1 5 garage-
boxen op een perceel gelegen aan de Raadhuisstraat al-
hier (achter de woning Raadhuisstraat 24 t/m 28).
De betreffende bouw- en situatietekeningen liggen van-
af vrijdag 6 november a.s. gedurende 14 dagen voor een
ieder ter inzage ter secretarie, afdeling Algemene Zaken
c.a.;
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijke bezwaren tegen gemeld voornemen indie-
nen bij burgemeester en wethouders.

Vorden, 5 november 1981
Burgemeester en wethouders, voornoemd,
De burgemeester de secretaris
Mr. M. Vunderink J. Drijfhout

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

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

Uniek in Nederland
MEUBELS 30 - 50%
GOEDKOPER!
D.m.v.: fabrieksaanbiedingen, toonzaalmodellen, b-
keus, noodverkopen enz.
b.v. BANKSTELLEN, EETHOEKEN, SALONTAFELS,
WANDMEUBELS, EETHOEKEN, T.V.-KASTEN, div.
KLEINMEUBELEN, BURO'S, LEDIKANTEN, MATRAS-
SEN, LINNENKASTEN, div. STOELEN en TAFELS, TIE-
NERKASTEN, SPIEGELS, KAPSTOKKEN, BEJAAR-
DENCLUBS, SECRÉTAIRES enz. enz.
Ook ruime keuze in nieuwe en gebruikte kantoor-, kanti-
ne- en bedrijfsmeubelen.

Aangezien wij alles rechtstreeks van de fabriek afhalen is
directe levering mogelijk.

KUYK's
meubelbeurs en handelsond.
LICHTENVOORDE
HA. Hulshofstraat 8 (bij Driehoek) tel. 1256
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OVERSLAG OVER SPRINGKAST OF PAARD.

ALLES MOETJE LEREN,
MET GELD OMGAAN OOK.

Alles moetje leren, met geld
omgaan ook. Alles moetje leren. lx>pen,

f ïmmen, dus ook sparen en omgaan met
d. Daarom heeft cfe Bondsspaarbank het
k-fijn Pakket ontwikkeld, twee rekeningen

waarmee je vanzelf leert omgaan met gelden
bankzaken.

^fc Hoge rente, extra premie, gratis
^paarboek. Het Piek fijn Pakket begint met

de Piek-fijn Spaarrekening: rente 8')(i plus nog
een extra premie! Met het gratis prima Piek-
fijn Spaarooek wordt alles piekfijn bijge-
houden.

De Op & Af Rekening: zelf geld-
zaken regelen met de BankBox. Vanaf 1 1
jaar kan je bovendien een Op & Af Reke-
nins> openen, om na overleg met je ouders zélf
geld over te maken, of te ontvangen. Met een
eigen pasje kun je ook nog /elf geld opnemen.
Met de gratis BankBox hou je 1t allemaal
handig bij.

Piek-fijn: alleen bij de Bonds-
spaarbank. Alleen de Bondsspaarbank heeft
het Piek-fijn Pakket. Kom dus naar de Bonds-
spaarbank en vraag erom. Want jong geleerd is
goed gedaan.

HANDIGE OPBERGBOX BIJ PIEK-FIJN, ONZE JONGSTE SPAAR- EN
BETAALREKENINGEN. .

NDSSPAARBANK

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pant off eitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naar de specialist

Zutphenseweg 15 — Vorden — Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

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

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6634

Ijzersterke staaltjes
Woningtextiel
van uitzonderlijke
kwaliteit voor
bijzondere scherpe
prijzen.
pni/en zi jn slechts 10 dagen geldig

Polyether matras. Soortelijk Gewicht
30. Stevig en steungevend. Dikte 12 cm
80/190 cm

Vouwbed. Makkelijk inklapbaar. Bruin
buizenframe. Teakkleurig hoofdeinde
Met wieltjes. Compleet met polyether
matras. 80x190 cm 169 -

ONZE TOPPER

Slijtvast nylontapijt. Met foamrug. 1 kleur.
400 cm breed. Meeneemprijs, alleen bij
Visser f 39,- per meter.
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KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2
B

J Cl Cl • volledige garantie

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

TOYOTA Corolla DX (2 x> 1980
TOYOTA Starlet 5 sp 3 drs 1978
TOYOTA Corolla 30 de luxe '77/78/79
TOYOTA Carina 1.6 de luxe 1976
TOYOTA Cressida 4 drs de luxe 1978
TOYOTA Celica 2000 XT 1979
V.W. Passat 1977
FORD EsCOrt 2 drs de luxe m gasinst 1978

OPEL Ascona 4 drs 1977
FIAT 128 1976
DATSUN Sunny 120 Y 1979
OPEL Kadett station 1974
TOYOTA CreSSida met gasinstallatie 1977

TOYOTA Carina stationw. m gasinst 1979

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.), Vorden,
Ruurlo en Zieuwent

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G.), tel. 05753-1256

Erkend ' gas-i n bouwstation voor Toyota-Vialle
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NOG ÉÉN DOLLE DAG l
Donderdag 5 november a.s. is onze LAATSTE opruimingsdag

75% kortingOp alle textiel en mode
In verband met een interne verbouwing zijn wij vanaf

maandag 9 november t/m zaterdag 14 november GESLOTEN

Maandag 16 november is onze meubel, tapijt en gordijnenafdeling weer geopend.

Zeer binnenkort hopen wij U onze geheel nieuwe en zeer uitgebreide kollektiete tonen.
Nadere bekendmaking volgt

HELMINK B.V. Komplete interieurverzorging
Zutphenseweg 24 Vorden,
Tel. 05752-1514

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

m

TORPEDO'S
Vrijdag 4 december:

PETER KOELEWIJN
Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

"WIG WAM" AANBIEDING
donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november

VJCITIB U3Dyp

Wandschoolbord
levensgroot van f 92,50 voorf 79,95

f25,00

Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

• lOUr pOp van 17,95 voor f 15,00

v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12 Vorden. Tel. 05752-1364

Landbouwers

Binnenkort komt er weer VLOEIBARE SCHUIMAARDE beschikbaar

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

De droge stof bevat 200 kg. zuurbindende waarde
4 kg. N
8 kg. P2 05
1-6 kg. k20
8 kg. MgO

Alle inlichtingen te verkrijgen bij

J.GA Korenblik Warnsveld. Tel. 05750-20853

Ons lekker gebakken brood,

Zo uit de oven in de
winkel
dat is pas vers.

ECHTE WARME BAKKER

.ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

•r SPRINGT DE WEEK UIT!!

Elegante pump met
sierlijke hak f 84,90
in brons
Bijpassende
schoudertas f 29,90

Deze week SAMEN f 90,—

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14-Vorden-Telefoon 05752-2386

Bruidsreportages
met het aparte tintje!

Hengelo (Gld.)

temmink tei. (05753) 23 K

AANBIEDING!!!!
Zolang de voorraad strekt

sene Herencostuums
Heren-jacks-(ski)

..nu voor 195,-
69,-

RUURLO

V DAGERAAD-
TRILOGIE

Tot 31 december 1981:

Annie Oosterbroek-Dutschun
DAGERAAD-TRILOGIE
Drie meeslepende streekromans van een geliefd
schrijfster:
Het leven begon opnieuw. Dageraad en Wie kent
het eigen hart.
Heerlijk zo'n trilogie voor de lange avonden!
Totaal 460 blz. gebonden met een prachtig kleu-
renomslag. Normale prijs f 29,90

NU SLECHTS f 14,90
Uw voordeel f 15,-
Bij uw boekhandel L*GA bent u goed uit. Tel. 3100

3333333333333333333

HET ISOLATIEPAKKET
MET 10 JAAR GARANTIE

laat dit niet
zo doorgaan

Hier ziet u waar warmte ontsnapt

Isoleren is dan het antwoord, maar doe het dan wel met een VAKMAN!
ISOLATIEBEDRIJF PETERS HEEFT ZULKE VAKMENSEN

Het is voor ons onmogelijk om u in deze advertentie alles te vertellen over de voor-
delen en mogelijkheden van woningisolatie.
Maar als u onderstaande informatiebon instuurt, nemen wij kontakt met u op.

n in ISOLATIEBEDRIJF PETERS B.V.
JUTLANDSESTRAAT 2 (Zijweg Gerritsenweg, Industrieterrein „De Mars'
7202 CV ZUTPHEN, TEL. (05750) 14519
FILIAAL: DORPSWEG 9, SPANKEREN, TEL. (08330) 14477.

Ik wil graag een vrijblijvend
totaal-isolatie-advies voor:
D muurisolatie
D dakisolatie
D glasisolatie
D vloerisolatie

geïsoleerde aluminium
uien.

INFORMATIEBON

straat

postcode woonplaats

tel.
Informatiebon in enveloppe ZONDER POSTZEGEL zenden aan
isolatiebedrijf Peters, Antwoordnummer 201, 7200 VB Zutphen



terilag 7november
Show en demonstraties ••Pover verstandig stoken
Alles wat u over energiebesparen en toch warm en gezellig de winter doorkomen,weten wilt.

Alles over
allesbranders
Leven met alternatieve energie is leven met
THERMOCET allesbranders.
Uitstekende kachels naar authentiek
historisch model.
Een sieraad voor uw woonkamer en . . .
warm en gezellig op de plaats waar u het
meest vertoeft.
Allesbranders doen hun naam eer alle eer
aan . . . er kan werkelijk alle soorten
brandstof in gestookt worden tot zelfs
huisvuil aan toe.
Reken maar eens uit wat u een
allesbrander scheelt in uw energieverbruik.
Thermocet is een Nederlands produkt,
daarom bent u verzekerd van een goede
garantie en een vlotte levering van
onderdelen ook na jaren probleemloos
stoken.
Nu is de gehele kollektie te zien op onze
show.

Rendement

Wie niet leeft met aardgas alleen .
komt op 7 november a.s. naar HCI
U steekt er wat van op.

Voordeel met VOOrzet-
haarden
Er is een geheel nieuwe ontwikkeling op
het gebied van de open voorzethaard.
De PENTA CV, een allesbrander met
toekomst.
De AL BRAND PENTA CV is in de eerste
plaats ontworpen a/s pure warmtebron in
uw woning.
Dat het model van tijdloze distinktie is en
als gezelligheids- en sfeerbrenger een
unieke plaats inneemt is een plezierige
bijkomstigheid, want de PENTA CV voegt
de warmte, die bij een normale openhaard
door de schoorsteen naar buiten gaat, toe
aan uw CV systeem, waarbij een
uitgekiend schakelsysteem ervoor zorgt,
dat uw brandstof optimaal benut wordt.
Die brandstof kan iedere soort vaste
brandstof zijn tot zelfs huisvuil en oude
kranten. Dat ruimt lekker op en u zit er
voordelig warmpjes bij.
De haard wordt exclusief gedemonstreerd
tijdens onze show.

Rendement tot 93%
Door de vultrechter gegarandeerd
doorbranden op spaarverbruik gedurende
de nacht.
Daarnaast presenteert de H. C. l. een serie
voorhanghaarden en een serie oerdegelijke
houtkachels (met de deuren dicht zijn dat
echte allesbranderst.Deze kachels hebben
een gave vorm en zijn zo doordacht, dat
een rendement van 70% moge/ijk is.

Deze dag mag u niet missen. Nu is het de tijd om
maatregelen te nemen tegen de steeds groe
kosten van verwarming. Profiteer daarom dez
winter nog van de energiebesparende verwarmings-
mogelijkheden, die nog zoveel gezelligheid brengen.
H.C.I. laat u dubbel profiteren . . . tijdens onze
show geven wij 10% korting op alle open haarden,
CV-haarden, allesbranders enz.

Open boekje over
open haarde
Door de komst van de allesbrander en de
houtkachel is de OPEN HAARD een beetje
in een verloren hoekje komen te staan.
Dat heeft geleidt tot een verhoogde
aandacht van de fabrikanten voor de
gezelligste warmtebron onder de haarden.
Op onze show tonen wij u een aantal open
haarden die een groot rendement paren
aan sfeer en gezelligheid.
Wij tonen o.a. van WESTMINSTER de
convectie-lucht OPEN HAARD, een
prachtige haard, die door een doordacht
ventilatiesysteem een groot rendement
geeft en de zuurstof in uw kamer op peil
houdt. Extra te leveren met glazen deuren,
waardoor nog meer rendement.
Daarnaast ziet u op onze show ook de CV
inbouw haarden van RINGFIRE en
HEAJMASTER met typen die normaal op
het rooster en aslade principe gebaseerd
zijn, maar ook met het zogenaamde cirkel-
beluchtingsysteem. De mogelijkheid is ook
aanwezig om uw bestaande haard om te
bouwen tot een CV OPEN HAARD.
De nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van energiebewust stoken vormen de
inzethaarden.
BENRAAD brengt daar een haard in, die
eenvoudig ingebouwd kan worden bij
gebruikmaking van een bestaand
schoorsteenkanaal met kleine diameter.
H EL EX brengt een inzet-openhaard, die
eenvoudig zonder breekwerk of installatie-
kosten geplaatst kan worden in een
bestaande open haard. Dat maakt van uw
open haard een allesbrander met alle
voordelen van dit type. Het rendement
wordt drie keer zo groot en door de
convectie warmte wordt /
de haard veel aangenamer.
Deze inzethaard wordt geleverd
in de breedtematen 60 en
70 cm en kan variabel worden
geplaatst tot 55 cm hoogte.

Open dag
op zaterdag
7november a.s.
van 9.001/m 16.00 uu r

Natuurlijk hebben we naast alle nieuws ook
de keramische en gietijzeren normale
inbouwhaarden.

Wie oouwt kii Kt eerst DIJ HL l
Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121

kun je in een allesbrander
alles verbranden?
Natuurlijk niet, want dat „alles" geldt alleen voor
hout en kolen. Maar verder is zo'n allesbrander een
ideale kachel, die het mogelijk
maakt de gas- en olierekening
flink te beperken. Geen wonder,
dat ze steeds populairder worden.
En dat u bij Barendsen dus alles
over die allesbrander te weten
kunt komen. Kom 's langs als u
ernst wilt maken met het be-
sparen van energie.

borei\dsei{
Zutphenseweg 1 5 - Vorden
Telefoon 05752-1261

De groene mode
aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

tiroler loden jagersjassen
knickerbockers en -kousen
hoeden, petten en sjaals
truien, vesten en spencers
thermo warmte kleding
Romika vachtlaar/en

Martc
tutdt doiltnfftndl l

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9 - Vorden. Tel. 1272

"Fouragehandel Oost Neder-
land" Bekend om lage prijzen
en goede kwaliteit. Wij kunnen
leveren: Weidehooi in meerde-
re soorten, graszaadhooi, tarwe
- gerste - rogge en haverstro.'
Tijdig bellen 08352-1375.

Te koop: violen.
Zelledijk 12, Hengelo (G.), tele-
foon 7318.

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

Buddy L. auto's. Ijzersterk.
Bazar Kranenburg.
H.J. Sueters. Vorden.

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

lJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

voor ai Uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

GEVESTIGD
H.H.J. Vaneker, TANDARTS
in samenwerking met

W.F. Haccou

Tijdelijk adres:
Pr. Bernhardweg 3, Vorden
Telefoon 05752-1908

Behandeling volgens afspraak

JOWE-KEIJENBORG
BRANDERHORSTWEG 5 -TEL 05753-2026

verkoopt-repareert-verhuurt

Diverse kettingzagen-tuinbouwtrekkers-frezen-
pompen-aggregaten-motorzeisen-gazonmaaiers-
hout- en compostmachines, verticuteermachines,

grondboren, motoren enz. enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (Gld). Tel. 05753-2026.

Dit is de tijd van
i

KOOPPROFIJTÜ
Prijzen extra voordelig

Kinderjacks „uva 29,50
Joppers 25,—
Manteltjes... 69,—
Manteltjes ^Bf .*, 10% korting

vrijdags doorlopend open tot 9 uur


