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GED. STATEN LAKEN GEKNOEI MET
HANDTEKENINGEN
„In hoeverre het verzamelen van handtekeningen voor de stichting' van een r.k.
school voor gewoon lager onderwijs In Vorden (eind 1971) op verantwoorde en op formeel juiste wijze is geschied kunnen wij
niet (meer) nagaan. Vast staat dat een
aantal handtekeningen op de ouderverklaring is geplaatst c.q. is verkregen op een
wijze die in strijd is met de bedoeling van
de lager-onderwtfs-wet 1920". Dat'zeggen
Gedeputeerde Staten van Gelderland in antwoord op vragen van de heer O. Feitsma
uit Doetinchem die lid is van Provinciale
Staten.
De heer Fietsma had namelijk gevraagd of
het GS bekend is dat van de aanvankelijk
opgegeven 100 leerlingen voor de stichting
van de r.k. school voor gewoon lager onderwijs in Vorden er op l augustus van dit
jaar maar 63 waren ingeschreven. Kan het
college nagaan of de opgave van 100 leerlingen op een verantwoorde wijze is geschied? aldus Feitsma. „Een vflftiental
ouderparen heeft namelijk in een brief van
6 augustus aan B. en W. van Vorden te
kennen gegeven dat zij destijds wel wilden
tekenen voor de stichting van de r.k. lagere
school maar hun kinderen niet naar deze
school zouden sturen."
GS antwoorden hierop dat het hun niet duidelijk is geworden hoeveel handtekeningen
nu eigenlijk in strijd met de bedoeling van
de lager-onderwijswet zijn verkregen
,De
gemeente spreekt van 21 leerlingen, terwijl
het schoolbestuur meent dat het de handtekeningen van slechts enkele ouderparen
betreft".
Duidelijk is echter dat het schoolbestuur
onverantwoord heeft gehandeld door handtekeningen te accepteren die niet het karakter van rechtsgeldigheid konden bezitten. Een handelswijze die afkeuring verdient. Anderzijds dient ook de houding van
de betrokken ouders als onzorgvuldig en inconsequent te worden aangemerkt: zij
plaatsten weliswaar hun handtekening op
de ouderverklaring (een handeling waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat
men zyn met name genoemde kind (eren)
op die verklaring te zijnertijd naar de beoogde school zal zenden doch verklaarden
op hetzelfde moment dat zij hun kind (eren)
niet op de school zouden laten inschrijven.

„Hoewel wij onder de gegeven omstandigheden wel begrip hebben voor de handelwijze van B. en W. (mede door de onverantwoorde gang van zaken wordt het gemeentebudget voorshands in beginsel extra
belast met een uitgave van ongeveer
ƒ 20.000,— per jaar als gevolg van het leegstaande vierde lokaal van de school) zijn
ook wij van mening dat het niet op de weg
van het gemeentebestuur ligt er schriftelijk
bij de ouders op aan te dringen hun kinderen alsnog bij de onderhavige r.k. school te
laten inschrijven. Het eveneens in die brief
opgenomen verzoek aan de ouders om, indien zij niet aan de oproep van B. en W.
wensen te voldoen, deze kwestie met de
burgemeester te bespreken, kunnen B. en
W. naar het ons voorkomt, evenmin aan de
wet ontlenen," aldus GS.

-m

ft

v fm

Wees rapper
dan de gapper...
Al sinds geruime tijd beweegt de verkoop
van fietsen en bromfietsen zich in een stijgende lijn. Het gebruik van de fiets als een
gezond trimmiddel is „in" en voor het naar
het werk of school gaan is een bromfiets,
gezien de benzineprijs, een zeer aantrekkelijk vervoermiddel.
Met het steeds groter wordende aantal van
deze voertuigen is de vraag naar tweedehands eveneens enorm gestegen. Bij een
grote vraag naar deze artikelen zijn er altijd figuren die er niet voor terugschrikken
om via diefstal in het bezit te komen van
fiets of bromfiets.
Hoe erg het al met dit soort van diefstallen
is gekomen blijkt wel uit de volgende feiten. In 1969 werden in Nederland 1102 fiet-
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Deze week geven we een vervolg op de
Ontwerp-Geluidhinderwet (zie aflevering
d.d. 15 oktober 1975 nr. 150).
Hoofdlijnen van het wetsonwerp:
Het hoofddoel van het ontwerp is het beschermen van de mens tegen geluidhinder.
Dit is in veel gevallen mogelijk door het
treffen van maatregelen aan de bron van
het geluid: het apparaat, de machine, de
fabriek. Soms ook moeten aanvullende
maatregelen voorkomen dat het geluid de
mensen bereikt. Deze maatregelen worden
ook wel „geluidoverdracht beperkend" genoemd. Daarbij denke men aan afschermende voorzieningen als het oprichten van
schermen, muren of geluidswallen, meestal
in de omgeving van de bron, en als sluitstuk het scheppen van een goede afscherming tegen het geluid door de geluidwerende eigenschappen van woningen en andere gebouwen te verbeteren.
Maatregelen aan de bron kunnen bestaan
uit voorschriften voor de maximum geluidproduktie of voorschriften omtrent de toepassing van geluids-isolerende voorzieningen, zoals het toepassen van geluiddempers
bij auto's, bromfietsen en machines. Ook
het geven van voorschriften omtrent de
w}jze waarop bepaalde lawaaibronnen mogen worden gebruikt, rekent men tot de
maatregelen ter bestrijding van het lawaai
bij de bron. Vaak zullen dergelijke voorschriften zijn vervat in de voorwaarden van
de voor bepaalde inrichtingen noodzakelijke
vergunning.
Het wetsontwerp bevat voorschriften met
betrekking tot alle drie aangeduide aspekten:
— bronbestrjjding
— beperking van de geluidoverdracht
— veroeterde geluidsisolatie van woningen
en andere gebouwen.
Het wetsontwerp maakt het voorts mogelijk regels te geven betreffende de wijze
waarop de geluidproduktie van produkten
aan de afnemers kenbaar moet worden gemaakt. Deze vorm van informatieve etikettering kan er, naarmate de konsument
meer geluidbewust wordt, toe bedragen dat
de produktie van stillere apparatuur wordt
bevorderd.
Bestrijding van het lawaai b\j de bron.
Het treffen van maatregelen aan de bron

sen en 1498 bromfietsen gestolen. Het achter ons liggende jaar sloot af met 6974 gestolen fietsen en 5727 gestolen bromfietsen.
Dit jaar zal dit eindcijfer nog weer beduidend hoger liggen.
Het is voor de politie, hoe goedwillend ook,
vrijwel niet mogelijk een behoorlijk percentage van deze gestolen fietsen en bromfietsen op te sporen. Dit is echter voor een
groot gedeelte de schuld van de eigenaar
zelf. Men weet vaak geen frame-nummer,
soms geen merk en bijzonderheden van fiets
of bromfiets, blijven voor de politie vaak
een grote vraag.
Om aan het spookbeeld van het steeds groter wordende aantal gestolen fietsen en
bromfietsen een eind te maken moet men
zich in de eerste plaats de stelregel eigen
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16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

is niet alleen it principiële overwegingen
de meest in aanmerking kolende methode,
maar ook de meest effektieve, zowel uit
technisch en financieel, als uit organisatorisch-besluurlijk oogpunt. Het verdient dan
ook aanbeveling bij ieder geluidsprobleem
de aandacht allereerst op de bronbestrtjding (inklusief het zo stil mogeiïjk maken
van nieuwe bronnen) te richten.
Aangezien dit technisch vaak maar tot op
zekere hoogte mogelijk is, zullen ook nog
andere, aanvullende maatregelen nodig
kunnen zijn. Met betrekking tot de bestrijding va het lawaai bij de bron wordt in het
wetsontwerp een onderscheid gemaakt tussen toestellen, recreatie-inrichtingen en inrichtingen.
Toestellen.
Onder toestellen verstaat de wet alle apparaten die niet door menselijke energie worden aangedreven (zoals bijv. een hamer) en
die geen onderdeel zijn van een indusrtiecomplex (machines in een bedrijf worden
behandedl als onderdeel van dat totale bedrijf). Dat wil zeggen dat gedacht moet
worden aan huishoudelijke apparaten (zoals stofzuigers, wasmachines), hobby-apparatuur (zoals heggenscharen, boormachines, zaagmachines, modelvliegtuigjes, en
hi-fi stereo-apparatuur), auto's, motorfietsen, bromfietsen, treinen, schepen, bouwmachines, en dergelijke apparaten. Zoals
eerder gezegd zijn vliegtuigen uitgezonderd. Bfl veel van deze apparaten is tot nu
toe vrij weinig aandacht besteed aan het
geluidsaspekt. Dit komt o.a, doordat de
koper meestal niet geïnteresseerd is in stillere produkten. Ook wordt vaak ten onrechte gedacht dat een lawaaiig apparaat
krachtiger is dan een stiller apparaat. De
laatste tijd spelen sommige fabrikanten in
op de milieubewustheid van de klant door
in hun reclames de nadruk te leggen op
deze stille machines (bijvoorbeeld bij wasen bouwmachines).
Het wetsontwerp maakt het ondermeer mogelijk geluidseisen te stellen aan nieuwe
apparaten, zowel bijb het vervaardigen en
in de handel brengen, als tijdens het gebruik. In vele gevallen zal hiertoe een typekeuring op de geluidseigenschappen worden
ingevoerd. Bepaalde toestellen kunnen ook
aan een individuele keuring of aan een vergunning worden onderworpen. In het wetsontwerp wordt echter niet de mogelijkheid
voor de rijksoverheid geschapen om ge-

bruiksregels te geven voor toestellen in
partikuliere huishoudens, zoals huishoudelijke apparatuur.
Een doelmatige kontrole hierop zou vrijwel
ondoenlijk zijn.
Wel kunnen gemeenten bij verordening
hiervoor gebruiksregels geven, bijvoorbeeld
een verbod dergelijke apparaten zodanig te
gebruiken dat voor de omgeving kennelijk
geluidhinder ontstaat.
Lawaai-bestrijding in het buitenland.
Hoe zit het nu met de regeling van de geluidhinder in het buitenland?
Ook daar is steeds meer het inzicht doorgedrongen dat een wettelijke en integrale
aanpak van de geluidhinderproblematiek
noodzakelijk is In verschillende landen bestaat dan ook reeds wetgeving op het terrein van de geluidhinder, of is deze in voorbereiding. In landen als Zweden, Frankrijk,
Oostenrijk, Zwitserland, België, Denemarken, Oost-Duitsland, Rusland, Canada, Japan, Zuid-Afrika en Australië wordt momenteel veel aandacht aan de geluidhinderproblematiek geschonken, en worden geluidsnormen toegepast, soms in de vorm
van wettelijke voorschriften, soms in de
vorm van aanbevelingen. Het verst gevorderd is de wetgeving in West-Duitsland,
Engeland en de Verenigde Staten.
In internationaal verband moeten onder
meer worden vermeld de aktiviteiten van
Nederland in de Europese Gemeenschappen
(EG) en de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
De EG heeft in november 1973 een aktieprogramma voor het milieu opgesteld,
waarin het geluidsaspekt ook aan de orde
komt.
Daarin wordt een tijdschema vastgesteld
voor de harmonisatie van normstelling en
meetmethoden voor het toelaatbare geluidsniveau van motorvoertuigen en diverse
apparaten, in het bijzonder bouwmachines.
De OESO kwam in november 1974 met een
reeks van aanbevelingen, zoals het in internationaal verband vaststellen van geluideisen voor de voornaamste geluidsbronnen, het opstellen van een plan de campagne om het publiek meer geluidbewust te
maken. Ook dringt de OESO aan op het
verrichten van studies naar de mogelijkheden om bestaande geluidsbelastingen te
verlagen en ter voorkoming van nieuwe geluidhindersituaties bij de uitvoering van
nieuwe projekten zoals autowegen, vliegvelden en industrie.

maken van het goed afsluiten van het voertuig. Een goed slot of ketting moet eigenlijk niet meer ontbreken op uw fiets of
bromfiets. Als men zich afvraagt welk slot
nu wel voor uw vervoermiddel het beste is
vraagt u dit dan aan de plaatselijke politie.
Op het bureau ligt voor een ieder ter inzage een overzicht van goede sloten.
Als extra hulpmiddel zijn, hoewel in beperkte mate, op het plaatselijk politiebureau zogenaamde rrjwielpassen en bromfietspassen gratis verkrijgbaar. Op deze pas
kunt u alle bijzonderheden van uw voertuig
invullen, zodat u bij vermissing alle gegevens direct bij de hand hebt, waardoor de
kans dat uw fiets of bromfiets kan worden
opgespoord veel hoger komt te liggen.

Plannen woningbouwvereniging
Thfts Best
Woningbouwvereniging Thuis Best te Hengelo-Vorden heeft woensdagavond in haar
algemene ledenvergadering in Ons Huis te
Hengelo Gld. haar plannen besproken met
de leden over de toekomstige bouw. Afgezien van het feit in hoeverre haar plannen
door de overheid zullen worden goedgekeurd, hoopt Thuis Best haar plan om in
Hengelo 18 woningwetwoningen en te Keyenborg 4 bejaardenwoningen te bouwen, te
verwezenlijken.
Aldus deelde voorzitter W. B. J. Lichtenberg desgevraagd mede bij de rondvraag.
De heer Lichtenberg voegde er echter haastig aan toe, dat het dus de bouwplannen
zijn voor het komende jaar en weet niet zeker of er ook toewijzingen komen voor dit
aantal.
Bij de aanvang al had de voorzitter zijn
vreugde uitgesproken over de flinke opkomst. Hieruit blijkt dat er toch wel grote
belangstelling bestaat voor alles wat de
woningbouwvereniging betreft.
Er werden twee nieuwe ledenraadsleden gekozen, t.w. voor Hengelo de heer G. ten
Broeke en voor Vorden de heer J. H. ter
Stege.
Over het plan een commissie in te stellen
die kan gaan beoordelen en punten gaan
toekennen volgens een bepaald systeem aan
woningen, welke weer van belang zijn voor
de huurharmonisatie, werden een aantal
mensen bereid gevonden eventueel in deze
commissie te komen. De gekozenen zullen
aan B. en W. vart de gemeente Hengelo en
Vorden worden voorgedragen welke dan op
zijn beurt de gekozenen weer gaat benoemen.
Ook tijdens de rondvraag werden vragen
gesteld over de onderhoudsbeurt en de te
kiezen kleur verf, terwijl verder -desgevraagd - werd medegedeeld dat de woningbouwvereniging Thuis Best niet de bedoeling heeft woningen te gaan verkopen,
,want dan loopt zq haar doelstellingen
voorbij," aldus voorzitter Lichtenberg, die
na afloop allen dank zegde voor de komst
in vooral ook voor de prettige wijze waarop deze vergadering verliep.

erkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 16 november: 10.00 uur ds. J. C.
Krajenbrink (H. Doop); 19.00 uur gezamenlijke jeugddienst in de Geref. Kerk o.l.v.
ds. G. H. Cassuto (Dieren).
Het lied van de week is: Gezang 275.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 16 november: 10.00 uur ds. H. van
Twillert van Holten; 19.00 uur Herv. Geref.
jeugddienst in de Geref. Kerk, voorg. ds.
Cassuto van Dieren.
R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche) ; door de week woensdag om 19.30 uur.
R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door
de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
vrijdagmorgen om 8 uur.
ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, tel. 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
dr. J. Wechgelaer, teL 1566
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkgebouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.
DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitsluitend spoedreccepten.
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 Etferkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bij geen gehoor 05750-12931.
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak Is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, teL 0575015603. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.8012.30 uur; zo. gessloten.

LEDEN
WINKELIERSVERENIGING

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

afhalen bonnen

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.
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
14.00-17.30 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. 14.00-17.30 u.

uitsluitend bij
BOEKHOUDBURO
KLEIN LEBBINK

maandag t/m vrijdag
van 9-11 en 14-15 uur
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SUPER-SLAGERIJ
HAMBURGERS

3 stuks

GELD. SCHIJVEN

3 stuks

HACHE-VLEES

300 gram

STOOFROLLADE
Een hele kilo voor slechts

VARKENSLAPPEN

500gram

Varkensf ricandeau

™

OSSESTAART

500gramnu

168
198
238
528
998
488
528
248

Novembermaand - Slachtmaand
Laat onze chef-slager uw diepvries vullen. Voor- en achterbouten
speciale prijzen. Diepvries-klaar. Hele of halve varkens

Maandag 17 november

MALSE SLA

2 kroppen

TARTAAR

3 stuks

298

Dinsdag 18 november

75
79
175
79
125

100 gram
100 gram

Runderrookvlees

100 gram

LEVER

100 gram

ZWAN PATE

diverse smaken
100 gram

STOOFPREI

per kilo

BLOEMKOOL

HOLLANDSE
per stuk

BLANKE WITLOF

500 gram

Handsinaasappels

Spaanse
2 kilo

MANDARIJNEN

per net

V

W

zonder pit

Elke tweede net voor

HANDAPPELEN

COX ORANGE
2 kilo

BANANEN

nu per kilo

CHAMPIGNONS

DAGVERS VOORDEEL

tegen

Vleeswaren
LEVERKAAS
CORNED BEEF

Tomatensoep

SPECULAAS

250 gram

79
98
129
298
198
168

189
98
98

ANDIJVIE

kilo

SPEKLAPPEN

500 gram

89
228

Woensdag 19 november

WITTE KOOL

panklaar
500 gram

Verse worst/saucijsj.fijn
500

A&O

35
298

gram

GRAAG TOT
VAN SINT EN PIET

Chocolade letters
KWATTA

Chocolade sigaretten
pak a 3 doosjes

Strooimelange
grote baal

Pepernoten

DIEPVRIES-VOORDEEL
BOERENKOOL

IGLO
450 gram van 135 nu

BOERENKOOL

600 gram, van 175 nu

IGLO

BOERENKOOL
VÏSSTICKS

>, »

SOEPGROENTE

IGLO
van 60 nu

Erwtensoepgroente

van 85 nu

Alles zolang de voorraad strekt

99
125
155
225
50
75

WASVOORDEEL
ALL zeeppoederdraagkarton
Vim, Glorex, Citroen per bus
PRIL citroenfris
voorde afwas
Fieuril ZEEPPOEDER draagkarton
WW 3SV0rZ3Cllt6r ROBIJN

van294nu

698
59
99
775

219

SUPERVOORDEELTJES
TWEEDRANK

TOVERRIJST

Calvé pindakaas

170

iampot van 224 voor

• H
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198

Roosvicee
VOORDEEL SLIJTERIJ

298

dubbele fles 390 nu

GENEVER

3 STERREN
FLORYN OF EELAART

995

BESSENJENEVER

HENKES
liter

895

JAGERMEISTER

van 14,95 voor

1195

VAT 69 WHISKY

van 14,95 voor

1195

425

HAIRSPRAY
ZWITSAL

voordeelpak van 255 voor

PROFITEER HIERVAN

Knakworstjes

250

pot a 8 stuks, nu 3 potjes van 405 voor

395

NOTENWIJN
SPAANSE WIJN

ZOETE
per fles

298

UW DIENSl
UIT ONZE BROODBOETIEK
MOKKASTAM

van 365 nu

BANKETSTAAF

plm. 200 gram

318
215

nu

Pracht CYCLAAM

kamerplant

Cocktail worstjes

per blik slechts

98

PEPSI COLA

literfles van 130 voor

99

A & O PILS

krat a 24 pijpjes

750

ZILVERUITJES

KOELEMAN
3/4 pot nu

145

Kippesoep

450

ROYCO 4 zakjes

Verpakt in Ot & Sien voorraadbus

Bloemen en Planten
DROOGBOEKET

179
275

ZOETWAREN VOORDEEL
Gevuld speculaasgrote ^
109

BENCO

VOOR DE JEUGD
pot a 800 gram

John Moir pudding

diverse smaken

ERWTENSOEP

UNOX
literblik van 240 nu

HALVARINE

LEEUWEZEGEL
per kuipje

, ,

6

525

98

„„„,

169
55

grote plak

PINDAROTSJES

melk of puur

Speculaasbrokken

van 198 voor

CHOCOLADE

grote plak

BESCHUIT

VERKADE
2 rollen van 154 voor

198

139
169
75

129

l Combano SHERRY

H

°" b°""i"9

vermouth

485

475

Nieuwstad 5

Vorden
Telefoon 1232

Voor:
voordelige en goede
dameskonfektie
naar:

Het is geen kleinigheid

Hengelo <gid.>
tel.O5753~l.461

AMMERS

DANSEN

Zutphenseweg 29, Vorden
De zaak waar ze ook
maatkonfektie maken.
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

16 november

[f5 CIGALES

Het juiste en
voordeligste adres
voor
tapijten en
woningtextiel

4

Tevens voor al uw
stoffeerwerk

Er zitten In Nederland en ons aeel van de Noordzee
honderden miljarden kubieke meters aardgas. Dat is
bepaald geen kleinigheid.
Maar we verbruiken ook nog al wat van deze energie,
met z'n goede eigenschappen (veel toepassingen,
milieuvriendelijk, onzichtbaar transport, voorraden
dicht bij huis).
Redenen te over om er zo lang mogelijk mee te doen.
En daarom zouden we nu al op een aantal dingen
kunnen letten.
Een voorbeeld: branden uw gasapparaten wel zo
zuinig als dat zou moeten? Hebben ze geen mankementen? Zijn ze wel schoon?
Het is verstandig ze regelmatig te laten onderhouden.
Door de erkende vakman. Voor 't iets veiliger stellen
van de toekomst.

SPECIALE AANBIEDING:
een leuk BLAUW CONIFEERTJE, zolang de voorraad strekt, voor maar / 2,—.
Alléén vrijdag en zaterdag partikuliere verkoop
BOOMKWEKERIJ - TUINCENTRUM

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt!
Of als u sterven moet!
Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12
2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38
3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36
Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de
E.O.
3e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een
persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.
STICHTING G^PEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - l^hisveld

Af. G. SPIEGELENBERG
Ruurloseweg 26 - Vorden - Telefoon 05752-1464

Foto A.D. Ruurlo
telefoon 1775
Foto DolphijnV orden
telefoon 1313 b.g.g. 1286

U kunt bij ons
ferec/if voor:

EN TOCH . . IS

Fe koop gevraagd:
kasten, kisten, klokken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoeders-tijd-artikelen

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD

REPARATIE
Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

/Jfc l

Jü-^i
^^•L-H
i» ,.-,.&, •

ïi'fyll

i^llL
*^^^fc
l^

^^
^slx^

Bolwerksweg 35 - Zu'phen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

Wij hebben voor u 'n ruim assortiment in coniferen,
heesters, hagen, heide, rozen, rhododendron, azalea
enz.

voor bruids-, familie-, diner-reportages
familiefoto's aan
huis en ook in onze
studio's maken wij
moderne bruidsfoto's

^ ^Nj^_
^^^^jj^Mjj^^^r
jijfr^ ^
^***i^r
:

N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland

HCUfST - PUHJTUD

UW FOTOGRAAF

^^^^^
^^r
^^^^
^^r
^||| ^^^^

^^^

En yoor uw eigen veiligheid, natuurlijk.
TAPIJTHAL
'T HOGE
't Hoge 34, Vorden
Tel. 05752-1486

Verstandig met aardgas
Onderhoud, werk voor de
vakman

GARAGE KURZ
fndustrieweg 5 . Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Itui-,. Galléestr.
Geopend 8.30-12.30

Autorijschool T E G E R
jk
M

Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF

Letterkasten
een origineel
St. Nicolaaskado
Drukkerij Weevers BV - Vorden

DISCOUNT CENTRUM RUURLO
Gooi deze advertentie njet weg. Bewaar hem!
VRIJDAG14 NOV.a.s. starten wij met onze Sint Nicolaasaktie. Geen zegels plakken of iets in die
geest, nee gewoon KEIHARDE KORTINGEN of GRATIS artikelen op de nu volgende aanbiedingen
geldig tot 6 december

^VELOURS

SALONKAST

BANKSTEL

goud of groen

modern

1.425,-

wengé-wit

Verder op alle artikelen

BANKSTEL

895,-

zwaar eiken

gratis: buikkastje

EETHOEK

SALONKAST
o

495,-

gratis: tafelkleed

kortingen tot 20%

2.495,-

gratis: mimiset

kompleet

995,-

gratis: reproduktie

gratis: salontafel
SALONKAST

eiken, „echt iets moois"

995,-

200 cm - wit-wengé

gratis: radio/t.v.-kastje

op normale winkelprijzen

Vul hier uw naam en adres in; koop iets bij ons en u
heeft kans een

T.V.-FAUTEUIL te winnen
SLAAPKAMER
voor slechts

advertentie meenemen

TAPIJTTEGEL
695,-

super mooi

gratis: poef

DORPSSTRAAT 29

per stuk

6,95

Naam:
Adres:

TEL 1361

Donderdag 13 november 1975
87e jaargang nr. 86

TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
dat nou schelen dat het Hoetinkpad officieel is gesloten voor het verkeer
"
- Verkeer? snerpte Pfeffer. -- Officieel
Tribunes zullen het mogelijk maken dat gesloten? Je bent hardstikke gek, Lavas.
supporters hun ploegen kunnen aanmoedi- Iemand die daar nou toevallig woont, ene
gen bij wedstrijden en toernooien. Een aan- Assink, die legt daar zo maar 2 met priktrekkelijke foyer zal een ontmoetingsgele- keldraad bespannen slagbomen over het
wandelpad. Mag zoiets zo maar?
genheid bieden voor spelers en publiek.
Burgemeester Vunderink bracht dank aan De ober kwam tussenbeide met de gebruide Dienst Aanvullende Civieltechnische kelijke vraag wat het zou zijn.
Werken; inspekteur lichamelijke opvoeding; - Gee maa 'n pils, bromde Lavas.
- 'n Kejakje, zei Pfeffer heel vlug. Toen
de inspekteur lager onderwijs (sinds kort
verenigd in één persoon de heer v. d. Vlist, haalde hij diep adem en riep: -- 't Is een
alsmede de direkteur van de provinciale officieel pad, nota bene.
sportraad de heer H. v. d. Riet. Voorts dank —- Hoe officieel? wilde Lavas weten.
— Nou, dat zal ik je nou eens haarfijn
aan de bouwcommissie en de firma Vaessen.
De ober bracht de bestelling.
De mannen op de bouw kregen van burgehaarfijn uit de doeken doen, Lavas.
meester Vunderink een ,betekenisvolle' gift Lavas nam viug z'n pils, wuifde met 't glas
overhandigd. „Het pannenbier laten we dan in de richting van z'n tafelgenoot en zei:
maar vervallen," zo sprak de burgervader.
- Daar gaaj Pfeff!
De plaatselijke bevolking zal binnenkort Pfeffer nipte voorzichtig en zei met 'n zuitl.m.v. een prijsvraag een naam aan deze nig mondje: — Cheers.
sportzaal mogen geven. Dat de zaal in een Toen haalde hu opnieuw uit:
grote behoefte in de Vordense gemeenschap
- Het is sinds mensenheugenis een kérkvoorziet, behoeft geen nader betoog.
pad, Lavas! Wel meer dan dertig jaar lang.
Bijgevolg is het een gewoonterecht geworden dat men daar vrij mag wandelen. Generaties lang gingen mensen over dit pad
naar de kerk. Het Hoetinkpad was voor
hen de weg naar Gods huis! En voor honderden mensen uit Vorden en ook van buiDit zei burgemeester Vunderink toen
ten Vorden is het een geliefde wandelroute,
hij maandagmiddag na afloop van de
da's tegenwoordig nog belangrijker Lavas.
eerste steenlegging een toast uitWat bezielt zo'n Assink nou toch?
bracht op de nieuwe sportzaal. Dit
— Ik denk dat het geen bezieling is die
gebeurde in de bar 't Pantoffeltje,
hem tot z'n daad heeft gedreven. Gewoon
waar het gemeentebestuur de genokommer om geld en goed. Die Assink zal
digden een drankje aanbood en waarallicht een papiertje hebben waaruit ia af
van wij dachten dat het drankje buite leiden dat dit pad tot z'n grondgebied
ten genuttigd zou moeten worden,
behoort, Pfeffer.
want toen het gezelschap bij de bar
Pfeffer prikte z'n wijsvinger bijna in Lavas'
arriveerde was de deur nog op slot.
snor: — Dan vind ik het no onbegrijpelijk
Echter niet voor lang.
dat 'n Vordenaar dit andere Vordenaren
Bovengenoemde uitspraak van de
aandoet. Kon hij niet volstaan met een bord
heer Vunderink is overigens voor
met zoiets als „Eigen weg" ?
tweeërlei uitleg vatbaar. Of onze burPfeffer had zo hard gepraat dat hij de aangervader ziet in de toekomst een dusdacht trok van andere bezoekers.
danig grote gemeente Vorden ontIemand riep: — We moesten een vredeliestaan dat één sportzaal niet voldoenvende protestmars organiseren. Met z'n alde is, of hij is ooit nogeens van plan
len over het Hoetinkpad!
dergelijke sportzalen in een andere
•— Heeft Assink misschien ook fosfaten in
gemeen te (s) te laten bouwen. We
z'n stuk grond ontdekt? lachte Lavas, doehouden het maar op de eerste uitleg!
lend op de Spaanse Sahara.
- Welnee! snerpte Pfeffer zonder gevoel
voor humor, 't is gewoon een narigheid die
niemand begrijpt!
- Zelfs de hondjes niet! riep een heer met
een markant profiel. Ik ken iemand die
daar onlangs wandelde met z'n hondje. Hij
zelf kon niet verder dan de slagboom. Het
hondje wel, dat liep verder naar het hondje
van Assink, dat eveneens toenadering
zocht, hek of geen hek, slagboom of niet.
Toen werd het Assink-hondje onmiddellijk
naar binnen geroepen. Ergo: zelfs de hondjes begrijpen het niet
"
Gelach.
Gemor.
Protesten. Pfeffer wordt steeds heter, maar
Lavas wil olie op de golven werpen: — Ik
heb me tegenover jou, Pfeff, een tijdje van
de domme gehouden. Maar ik weet toevallig dat de heer Assink nogal last heeft gehad van snelbrommers achter z'n huis.
Da's natuurlijk geen reden om het hele
kerkpad voor iedereen af te sluiten! Mfl
dunkt: er moet toch nog wel over te praten zijn. Je moet toch open staan voor redelijk overleg. Als er nou eens, na een heropening van 't pad, een verbod voor bromfietsen werd ingesteld, zou men dan niet
veel beter tot zaken kunnen komen dan
ter overgehaald en bleef doorgaan. „Spijt met een protestmars? Overleg en samenheb ik hier niet van. Ik leef wekelijks naar werking is dat niet beter dan dat iedereen
de repetitieavonden toe en moet ik eens meteen maar polariseert, — mijn idee hoor.
weg dan zorg ik er altijd voor donderdags- Nee, Pfeffer, jij bent nou niet direct de
aangewezen persoon voor dit overleg.
avonds weer in Vorden te zijn.
— Ik ga er heen en laat me bekeuren, riep
Als je ergens lid van bent dan moet je het
goed doen. Van schampen (wegblijven) hou Pfeffer bewogen uit, — ik lok een proefik niet. Vroeger was dat er helemaal niet proces uit!
— Jij strooit teveel met peper, jongen!
bij. Tegenwoordig is men daar heel gemak— Jij met maggi, jongen!
kelijk in. Geen zin, dan blijf ik maar thuis.
- Ik ga dit betalen, ik bedoel die pilsjes
Zo ben ik niet," zegt tante Riek.
Vorig jaar is zij verhuist. Ze woont nu in en cognacjes, zei Lavas. Hij maakte aaneen bejaardenhuisje aan de Zutphenseweg. stalten, maar Pfeffer was hem voor:
- Komt niks van in, vriend. Pfeffer be„Wel een overgang. Gelukkig kan ik van
hieruit m'n oude huis met al die prettige taalt dit. Hij stormde naar het buffet, z'n
herinneringen nog zien, terwijl ik nog re- schriele Ho-Chi-Minh-baardje strijdlustig
gelmatig kontakt heb met de oude buren. naar voren.
Cherry Brandy
Ook hier heb ik fijne buren."
Behalve zingen, mag tante Riek graag een
handwerkje pakken. „Soms voel ik mij wel
eens eenzaam en zie ik tegen de avond op.
Dan ga ik maar een wandelingetje maken
of draai een plaatje. Vooral mannenkoren,
die vind ik prachtig. Ik kan er uren naar
luisteren.
Nee naar een bejaardentehuis wil ik nog
niet. Zo lang ik kan kook ik mijn eigen
potje. Tenslotte woont een zuster van mij
(ze is 85 jaar) ook nog op haar eigen," zegt Het onderwijzend personeel van de Bijz.
School Het Hoge heeft de afgelopen zes
tante Riek lachend.
weken heel wat werk moeten verzetten om
de ouderavond weer te doen slagen. De
„grootste klus" was wel hoe kunnen we al
de 75 leerlingen van de zesde klas mee laten doen.
Welnu de moeite is beloond want in een
(buiten verantwoordelijkheid der redactie) tot de laatste plaats bezette zaal van het
Jeugdcentrum hebben de kinderen de vele
ouders en oud-leerlingen laten genieten van
muziek, toneel en musical. Nadat waarnemend voorzitter J. Weenk de aanwezigen
MEDEDELINGEN WERKGROEP
welkom had geheten werden voor de pauze
„LEEFBAARHEID VORDEN"
twee toneelstukken voor het voetlicht gebracht.
De jongens en meisjes konden zich in het
eerste stuk, dat ging over Indianen, cowboys en andere figuren die tot de WildGehoord, gezien en opgetekend West
behoren, naar hartelust uitleven. Het
Dinsdag, een week geleden, zag ik meneer tweede stuk getiteld Ministers in moeilijkPfeffer en meneer Lavas in De Rotonde heden had in feite door de huidige bewindszitten. Pfeffer, klein en mager, maar scherp lieden in ons land bekeken moeten worden,
en pittig als de specerij, waarna hij heet. want de titel zegt in dit verband reeds volEn Lavas, groot en breed, goedig als het doende.
milde soepkruid, waaraan z'n naam is ont- Na de pauze werden er eerst enkele volksdansjes uitgevoerd, waarna de hoofdschotel
leend.
Pfeffer was woedend. Z'n kleine, schriele kwam. Ditmaal een musical getiteld De
allerlaatste nieuwe show hield het publiek
baardje sidderde.
- Rustig toch, rustig
suste Lavas van ruim een uur bezig. Behalve een goede rolonder z'n dikke pikzwarte snor. Z'n heldere bezetting viel de fleurige kledij van de kinbasstem klonk als 'n kerkklok: „wat maak deren op. Mevrouw Zeevalkink „tekende"
je je toch weer dik, Pfeffer. Wat kan jou hiervoor.
gewenst ook voor ander dan sportdoeleinden kan worden gebruikt.

Burg.
Vunderink
legde
eerste
steen
voor
sportzaal

„Als ik zo terug kijk op de ontwikkelingen die hieraan zijn vooraf
gegaan, heb ik het gevoel dat wij aan een soort hordenloop meedoen. De meeste hindernissen hebben wij nu genomen en het lijkt
me dat we tot dusver een goede tijd hebben gemaakt."
Dit zei burgemeester M. Vunderink toen
hij maandagmiddag de eerste steen legde
voor de nieuwe sportzaal in Vorden, die
momenteel aan het Jebbink in aanbouw is.
Onder het toeziend oog van diverse genodigden vond deze „officiële daad" plaats,
waarbij de heer Vunderink geheel in „bouwstijl" de troffel ter hand nam en de steen
inmetselde.
De werkkleding die hij bij deze gelegenheid
droeg kreeg hij later door de heer Hollander, direkteur van Vaessen's Bouwbedrijf
(welke firma deze sportzaal bouwt) aangeboden. De kosten van de zaal, medio mei
volgend jaar zal hij gereed zijn, bedragen
rond 1,5 miljoen gulden waarbfl het gemeentebestuur ca. 3,5 ton terugontvangt
als DACW-subsidie.

krijgen voor deze sportzaal en binnen de
korte tijd die ons gegeven was ook nog een
geschikte plek te vinden om hem te bouwen. Ik merk hierbij op," zo vervolgde burgemeester Vunderink zijn toespraak op de
„bouw", „dat één en ander slechts in zo
korte tijd kon worden gerealiseerd dankzij
het feit dat gebruik werd gemaakt van een
sleutelklaar plan. De ervaring die de firma
Vaessen met de bouw van dergelijke sportzalen heeft opgedaan wettigt voorts de verwachting dat wij een goed uitgedachte, aan
de praktijk aangepaste en technisch ver-

antwoorde sportzaal krijgen," aldus burgemeester Vunderink.
VERSCHILLENDE KWESTIES
Verschillende kwesties moeten nog geregeld worden t.w. beheer (ook van de kantine), het tijdschema voor het gebruik van
beide lokalen door scholen en verenigingen,
het gebruik van het instruktielokaal etc.
Wel is al duidelijk dat beide gymlokalen (al
dan niet gecombineerd) door de week vrijwel permanent bezet zullen zijn.

Bij gecombineerd gebruik biedt deze sportzaal accommodatie voor twee volleybalvelden of vier badmintonvelden. Er kan ook
getennist worden, verder is er gelegenheid
voor basketbal, tafeltennis, turnen en andere binnensporten. De grote zaal krijgt 'n
multifunktionele vloer, waardoor deze des-

De speeloppervlakte gaat 22 x 28 nieter
bedragen. Uitbreiding is in de toekomst
niet mogelijk. Verschillende arbeiders die
op de bouw werkzaam zyn, zyn aangetrokken via het arbeidsbureau. Werkzaamheden
zoals b.v. schilderwerk, elektriciteit etc.
kunnen door Vordense bedrijven worden
verricht.
ZWEETDRUPPELS

„Het heeft wel enige zweetdruppels gekost
om tot deze eerste steenlegging te komen.
Ik denk daarbij met name aan het trapezewerk dat wij hebben moeten verrichten om
de planologische en subsidie-technische procedures op elkaar af te stemmen.
Met enig kunst- en vliegwerk zijn we erin
geslaagd een aanzienlijke subsidie te ver-

TANTE RIEK
SCHOLTEN
ZINGT AL
ZESTIG JAAR BIJ
EXCELSIOR
Wanneer de Chr. Gemengde Zangvereniging
Excelsior uit Vorden volgende week haar
jaarlijkse uitvoering geeft dan zal op de
tweede rij, mevrouw H. A. Scholten-Brjenhof weer van de partij zijn.
De oorlogsjaren hebben tante Riek („zo
word ik altijd genoemd") roet in het eten
gegooid want anders zou ze voor de 60e
keer aan een dergelijke uitvoering haar
medewerking hebben verleend. Wel is ze al
die jaren lid van de vereniging gebleven
die een zo belangrijke rol in haar leven
speelt.
Toen zij 14 jaar was meldde ze zich bij Excelsior aan. „Eigenlijk niet zo verwonderlijk want bij ons thuis werd veel gezongen.
Ook door mijn 5 broers en drie zusters. Er
heerste dus altijd een gezellige sfeer. De
repetities van Excelsior werden in die tijd
gehouden in het gebouw Irene, 's zondags
na afloop van de kerkdienst."
Als tante Riek vertelt over meester De
Regt, toendertijd dirigent, beginnen haar
oogjes te schitteren. „Wat een fijne man
was dat. Ik weet nog goed dat we bij de
jaarlijkse uitvoering altijd voordrachtjes deden. Meestal de mannen apart en de vrouwen apart. Op een gegeven moment zei
meester De Regt echter: zeg Riek nu moet
jij maar eens een stukje doen met twee heren. Hoe het stuk heette weet ik niet meer,
het had geloof ik iets met een telefoon te
maken." Wat ze zich wel zeer goed wist te
herinneren was dat één van de twee heren
Willem Scholten heette. Met hem is ze getrouwd. Acht jaar geleden is Willem Scholten overleden.
GEEN KINDEREN

„Dat was een enorme klap voor mij. Mijn
man was op en top muziekliefhebber en
zong ook jaren bij Excelsior. Muziek speelde in ons huwelijk een zeer grote rol.
Toen hij op gegeven moment wist dat hij
niet meer beter kon worden bleef hij zingen en zei hij: Denk er om Riek je blijft op
zang. Ik ben blfl dat ik het heb gedaan,

Ouderavond
werd een sukses

Ingezonden

Pfeffer en Lavas

want je blijft een beetje bij de gemeenschap
betrokken.
Zowel mijn man als ik waren altijd dol op
kinderen. Ik heb er dan ook wel onder geleden dat wij zelf geen kinderen hadden.
Wanneer tegenwoordig een huwelijk kinderloos blijft, dan kan er vaak wat aan gedaan worden. Vroeger was dat wel anders.
Ons huwelijk heeft er echter nooit onder
geleden. M'n man zei altijd, och kind wat

geeft het toch, ik hou toch even goed van
je." Toch bij huize Scholten aan kinderen
geen gebrek. De kinderen uit de buurt
kwamen altijd bij ons. Ik speelde dan op
het orgel. Het was een geweldige afleiding
voor ons."
VAN „SCHAMPEN" HOU IK ND3T

Een jaar geleden vatte tante Riek het plan
op om met zingen te stoppen. Ze werd ech-

MHetis ^eenvoudig
.goed ^gesdtocid
te gaan*

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:
ROSBIEF OF LENDE
500 gram

698
498
588
448

BIEFSTUK
250 gram
RIBLAPPEN
500 gram
RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram
RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

Wij zijn
gespecialiseerd in
gemakschoeisel en
hebben ons assortiment samengesteld
uit schoenen van bekende merkfabrikaten. Meer dan honderd leesten, wijdteen lengtematen kunnen wij u presenteren.
Wij overdrijven niet, wanneer wij van
mening zijn:
Wij hebben de schoen, die bij u en uw
voeten past.
Wij hebben de schoen, die modieus alsi
heerlijk gemakkelijk zit. Ja, het is eenvoudig „goed geschoeid" te gaan, wanneer men zich door ons vakkundig laat
adviseren.

498
195
298
195
200

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks
ROLLADESCHIJVEN
3 stuks
HAMBURGERS
3 stuks
BAKBLOEDWORST
500 gram

gram
gram
gram
gram

Slagerij Vlogman
Nieuwstad

-

Vorden

Bouwbond NKV
afd Vorden
Kersfverzilvering van
vakantiezegels
De zitting vindt plaats maandagavond 17 november 's avonds
van 19.00-21.00 uur.

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Restanten
japonnen
nu vanaf

Mantels

DE GROTE MODE

echt loden
dames- en
herenjassen

vanaf

^~>
1

P

öc/, OU

extra
voordelig

Wapen- en Sporthandel

Vrijdags koopavond
steeds

Telef. 1321

doeltreffendi

Zutphenseweg

Voor het
LEKKERSTE BROOD
is hét adres

Vorden

Bezoekt allen de
Gevraagd:

verkoopster

Dorpsstraat

voor onze afd. winkel

Weekend-rekla me:
AMANDELSTAAF

Vogeltentoonstelling

zo spoedig mogelijk

OPLAAT

van „Ons Genoegen 68"
op zaterdag 15 en zondag 16 november in het Jeugdgebouw te
Vorden

Inlichtingen dagelijks of
na afspraak 's avonds

Kinderen gratis toegang op zaterdag van 10.00 tot 11.30 uur

GEMS WINKEL

De plaatselijke vertegenwoordiger,
Smidsstraat 10, Vorden

VORDER (05752-2124)
WEEKENDAANBIEDING

Draion qjpkens
Aktuelepull

19,50

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4
—
Vorden

134
148
119
198

ONTBIJTSPEK
PEKEL VLEES
BOTERHAM WORST
KOOKWORST (stuk)

MANTELWEEK bij

WULLINK

Voor de boterham
150
150
150
250

GROTE JAPONNEN- en

1-pers.

39,-

2-pers.

49,-

Geopend zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur
zondag van 13.00 tot 17.00 uur

«HHiHHHHHH

Hef is vandaag, woensdag 12 november, al weer
10 jaar geleden, dat wij onze banketbakkerij

Uni en gedessineerd

openden.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Ter gelegenheid hiervan geven wij u op donderdag,

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

vrijdag en zaterdag bij aankoop van ƒ 5,— het
prachtige GROOT BANKETBAKKERSSPEL

geheel gratis

„De Yogelvriend" Vorden
organiseert een
grote nationale

Vogeltentoonstelling

10-jarig voordeel

op 15 en 16 november a.s. in zaal
Schoenaker, Kranenburg
Inzending van kleur en postuur kanaries,
exoten, parkieten, bastaarden
Entree vrij!
Entree vrij!

Ver. voor Chr. Nat. Schoolonderwijs
fe Vorden

Col-pullover in
jaquard dessin.
In eigentijdse
kleur-combinati
f 34,90

marsepein
vers van het mes
per 100 gram

KLEINE SPECULAAS

f V

GEVULD SPECULAAS per 100 gram
DIK SPECULAAS

Uitnodiging
aan de leden van bovenvermelde
vereniging tot het bijwonen van de

Fortex kollektie 'n wereld in mode
MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

ITT

Stuk

off. dealer
SCHAUB-LORENZ

Radio - Televisie Autoradio

Afspeelapparatuur

RADIO - TV-SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Lochem - Telefoon 05730-2825

Algemene Ledenvergadering
waarvoor als datum is vastgesteld
maandag 17 november 1975 te
20.00 uur in een van de leslokalen
van de basisschool Het Hoge.
Het bestuur

3 jaar garantie op alle types
kleurentelevisie
2 jaar garantie op alle overige
apparatuur
Eigen servicedienst, ook in de
weekends
3 maanden garantie op iedere
reparatie

250 gram

per stuk
per stuk

Doos Mon Cheri

kersenbonbons

per stuk
per stuk

van 3,30 voor

f 2,59

ROOMBORSTPLAAT

250 gram

Banketbakkerij

1. WIEKART
Telefoon 1750
jMgyiaaiiiffififtwiftftM^^

0,30
0,30
0,30
0,10
0,40
0,40
0,45

Met dank aan God geven
wij u kennis van de geboorte van ons dochtertje
en zusje
HELEEN

HARMKE

Ben Kistemaker
Gerry KistemakerKlein Ikkink
Marjolein
Vorden, 9 november '75
Kapelweg 2
Voor de vele felicitaties,
bloemen en kado's, ter gelegenheid van ons huwelijk ontvangen, zeggen
wij u allen hartelijk dank.
Alfons en
Minie Bos

In plaats van kaarten

ZnOOMFORT

THEO PIETERSEN
en

HETTY LETTINK
delen u mede dat zij op vrijdag 21 november a.s. om 11.00 uur in het gemeentehuis te Vorden hun ja-woord
zeggen.
november 1975
Kerkstraat 62, Dieren
Pr. Clauslaan 23, Vorden
Als u ons wilt feliciteren, kunt u dat
doen van 16.30 tot 18.00 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.
Toekomstig adres:
Kerkstraat 62, Dieren

kernachtig eiken!
Bankstel voor werkelijk ontspannen
zitgenot. In zwaar eiken en gestoffeerd
met een fraaie draion velours. In meerdere tinten

Vorden, november 1975
De Steege 3
Onze hartelijke dank voor
de vele gelukwensen,
bloemen en geschenken,
die wij op ons 45-jarig
huwelijk mochten ontvangen en ons dit tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.
A. J. H. Meenink
J. Meenink-Bruil
Vorden, november 1975
't Heegken 3
Te koop. g.o.h. kinderwagen, slaapbank en
velourgordijnen.
De Boonk 45, Vorden,
tel. 1922.
Te koop: mooie oliekachel met muurtank en
leiding. Weijs, De Boonk
31, Vorden, tel. 1302.
Te koop: 4 pi. elektrisch
fornuis in goede staat.
Willem Alexanderlaan 22
Vorden, tel. 1889.
Te koop g.o.h. Fiat 600
bj. 1968. Prins Bernhardweg 7, Vorden. 's Avonds
na 18.00 uur.
Te koop: elektr. trein
met wagons, rails. S.
Siebelink, Vordensebosweg 7, Vorden.
Te koop: jongensjas, ±
12 jaar met uitneembare
voering. Telefoon 1845.
Wie heeft mijn Zweedse
bijl gevonden? In de
buurt van het Onsteinse
straatje. Gaarne bericht
aan G. J. Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden.
Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Op maandag 17 november a.s. hopen wij met
onze kinderen en moeder de dag te herdenken dat wij 25 jaar geleden in het huwelijk
zijn getreden.
W. KLEIN BRAMEL
R. KLEIN BRAMEL-HAVERKAMP
Vorden, november 1975
Reeoordweg 2
U kunt ons feliciteren van 16.00 tot 17.30 uur
in zaal Smit, Dorpsstraat 10, Vorden.

Heden ontsliep zacht en kalm onze lieve en
zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft
betekend, nam de Heer tot Zich onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder
Gerritje Hiddink-Barink
weduwe van D. W. Hiddink
in de ouderdom van 83 jaar.

Aaltjen Maalderink
weduwe van G. Pardijs
in de ouderdom van 89 jaar.
Ruurlo:

A. D. Pardijs
M. F. J. Pardijsvan den Berg
Vorden: H. J. Pardijs
M. A. Pardijs-Derksen
J. A. Oukes-Pardijs
J. Oukes
M. Vriezen
Klein- en
achterkleinkinderen
Vorden, 7 november 1975
Stationsweg 9
De begrafenis heeft op de Algemene Begraafplaats te Vorden plaatsgevonden.

Hebt goede moed,
Ik heb de wereld overwonnen.

Vorden:
Vorden:
Warnsveld:
Zaandam:
Hengelo:
Delft:

G. C. RietmanHiddink
W. Rietman
G. J. Hiddink
A. Hiddink-Rietman
C. J. BeeftinkHiddink
H. J. Beeftink
J. Zwart-Hiddink
J. Zwart
J. Hiddink
H. Hiddink-Eskes
G. WuestenenkHiddink
J. Wuestenenk
Klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 12 november 1975
ïldenseweg l
rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 15 november om 12.00 in de Ned. Hervormde kerk te Vorden, waarna de begrafenis zal plaatshebben om 13.00 uur op de Alicne Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed mijn lieve vrouw en onze
zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder
Johanna Hendrika Busschers
echtgenote van J. Papperse
op de leeftijd van 79 jaar.
Vorden:
Alphen a/d Rijn:
Voorburg:
Gorssel:
Eibergen:

J. Papperse
Anneke en Joop
Gerda en Philip
Jans en Martin
Dien
Klein- en
achterkleinkinderen

Uitschieter van, de week:
ACRYL PULLOVER
ZWART
normaal 14,95 - deze week
MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Dit weekend:

Grote najaarsmeubelshow
Zoals de bladeren vallen
zo vallen onze prijzen

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman

A.s. vrijdag en zaterdag tonen wij u de nieuwste modellen van de internationale meubelbeurs te Utrecht.

Zutphenseweg IS - Vordea - Telefoon 05752.1334

Grijp deze kans aan en bekijk onze
gigantische kollektie op gebied van
modern, Oud Hollands en klassiek.

Vorden, 11 november 1975
Smidsstraat 13

G. W. Ei/erkamp
Vorden
PIJPROKEN
MANNENWERK l
kromme pijpen
stoere pijpen
vlotte pijpen
rechte pijpen
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tri. 1553

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 14 november om 13.00 uur in de Ned.
Hervormde Kerk te Vorden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om 14.00 uur op de
Algemene Begraafplaats.
Moeder is opgebaard in de aula van „De
Wehme". Bezoek donderdag 13 november van
16.30 tot 17.30 uur.
Condoleren na de begrafenis in de zaal van
Hotel Bakker.

Heden overleed onze lieve zuster en schoonzuster

10,-

1600 meter woonvisie
kwaliteitsmeubelen

PROFITEERT NU NOG
t/m a.s zaterdag 15 nov.
van onze

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

OPENINGSRECLAME

PRIMA SERVICE
EN RUIME

U ontvangt bij iedere
10,— die u besteedt

PARKEERGELEGENHEID

Ook op gebied van

1 koopcheque

tapijt, gordijnen, vitrage

ter waarde van 1,—

kunnen wij u de nieuwste kollektie tonen

Johanna Hendrika Busschers
echtgenote van J. Papperse

tetitiel en mode

KOMT U OOK ?

/chooldermciA

in de ouderdom van bijna 80 jaar.

raadhuisslraat M. 1367 vorcfcm

Contact
een
graag
gelezen
blad!

Vorden:
Deventer:
Vorden:

Een drankje staat voor u klaar.

J. H. G. Busschers
H. Busschers
D. Busschers-Meier
A. W. LubbersBusschers
J. H. W. Lubbers

Vorden, 11 november 1975

Voor de vele blijken van deelneming na het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma
Reindina Wilhelmina Barink

OPENINGSTIJDEN:
vrijdag 15 november tot 22.00 uur

BROOD
van de
warme bakker
lekker en gezond
BAKKERIJ

betuigen wij allen onze hartelijke dank.
Te koop: Franse basset
pubs (hush puppie), geent en ontwormd.
Van der Laag, Vorden
telefoon 05752-2141

Familie Lenderink
Vorden, november 1975
De Stroet 16

zaterdag 16 november tot 22.00 uur
Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

administratiekantoor
HUIZINGA

Kijk „ERRES"

horsterkamp 15 - vorden
05752-1463

biedt u alles

• verzekeringen
• boekhoudingen
• automatische gegevens verwerking
Twaalf wasprogramma's
Drie aparte wasmiddelbakjes
Autom. waterhoogteregeling
Centrifuge is uitschakelbaar
Deur, droogkook en
motorbeveiliging
Draairitme past zich aan
Spoelstop bij fijne was
Thermische besturing
Geschikt voor inbouw
Eenvoudige bediening

• belastingzaken
• bedrijfsadviezen

Feestelijk verlichte etalages
met een grote keuze
Sint Nicolaas geschenken

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER I DOEN I

DE PRIJS
nu tijdelijk van 949,- voor 749,-

Café-Restaurant

Gebr.

GEMS WINKEL

Eykelkamp

VORDEN (05752-2124)

Medler - Tel. 6634

EN EEN GRANDIOZE
SINT NICOLAAS AKTIE
DUIZENDEN GULDENS AAN PRIJZEN

Graetz weergave.
Een extra dimensie

SPEEL GRATIS MEE!

Voor de grootste keus
en, de kleinste prijs
is 't verwijs: ga ook
naar Derksen's
Goederenhal
KINDERLAARZEN
JONGENSBOOTIES
suède vanaf

8,95
24,95

JONGENSBOOTIES
echt leer vanaf

29,50

grote maat

32,50

HERENSCHOENEN
pracht schoen
in zwart en bruin

37,50

KINDER
NATO-JACKS vanaf

34,50

HERENVESTEN
4 kleuren vanaf

32,50

BASKETBALSCHOENEN vanaf

7,45

OVERALLS
alle kleuren en maten
nergens die prijs
34,75
KINDERPULLI'S
al vanaf

7,95

DAMESPULLFS
maten 36/46

12,50

REGENPAKKEN
PONCHO'S
CAPES
NYLON JACKS
gevoerd en ongevoerd in
alle maten voorradig

DERKSEN 'S
GOEDERENHAL

Spalstraat 32 (naast rk kerk) . HENGELO Gld
Telefoon 05753-1884
Verkoop van alle bekende
merken JEANS o.a.
Love, Lee, Roy Rogers,
Levi's, Wrangeier en Lois

RIJWIELFABRIEK EMPO
H. B. EMSBROEK B.V.
VORDEN
Wij zoeken voor
spoedige indiensttreding:

framebouwers
rijwielmonteurs
wielenmonteurs

't Was te verwachten. Een
hele nieuwe range weergaveur, die wat later
t maar dan ook beslist
iets heel bijzonders is
geworden. In een exclusieve
vormgeving steken de allernieflPste snufjes.
Bij al deze tuner/versterkers is bovendien volstrekte
aandacht besteed aan
perfecte radioweergave.
Zodat het radioluisteren
eindelijk weer geheel tot zijn
recht komt.
En omdat de maximale
mogelijkheden bepaald worden door de zwakste schakel,
werden voor Graetz PROFI
en MASTER tuner/
versterkers speciale luidsprekerboxen ontwikkeld,
geheel afgestemd op de
reusachtige capaciteit.
De bekende Duitse dege-

lijkheid maakt het tevens nog
mogelijk om zonder mankeren een heel jaar onverbiddelijk garantie te geven op
alle typen uit zowel de
MASTER als PROFI serie.
Geweldige HiFi stereo
demonstratie in

Party Center,
Markt 33,
Zutphen
donderdag 13 november
van 14 tot 22 uur
vrijdag 14 november
van 10 tot 22 uur
zaterdag 15 november
van 10 tot 17 uur

Sollicitaties, zo-wel schriftelijk als
mondeling, richten aan: afdeling
personeelszaken, Enkweg 17,
Vorden, telefoon 05752-1241

EMPO
Gevestigd
* Adviesbureau voor het Midden- en
Kleinbedrijf
* Administratie- en boékhoudbureau
* Belastingzaken
* Tussentijdse rapporten met goede
begeleiding
* Geen achterstand in uw boekhouding en aangiftes

J. W. DE JONG
Margrietlaan 1, Vorden
tel. 05752-2504 - tel. 085-619101

Sensationele HiFi-Stereo en
kleurentelevisie-show

Fa. P
Weg naar Laren 56

—

ZUTPHEN

—

TOT ZIENS OP DE SHOW!

Tel. 05750-13813

Schoolarts Cornél sprak op ouderavond
r.k. kleuter/basisscnool Kranenburg
„Kinderen die een wat bijzonder gedragswijze op school hebben, die buiten het normale valt hebben vaak een of ander gebrek. Een goed samenspel tussen oudersleerkachten en schoolarts is noodzakelijk
om tijdig deze gebreken te kunnen signaleren," aldus schoolarts Cornél van de
Kring Borculo, op de jaarlijkse ouderavond
van de Katholieke Stichting St. Antoniusscholen Vorden-Kranenburg.
Op deze avond die gehouden werd in zaal
Schoenaker op de Kranenburg waren behalve het voltallige onderwijzend personeel
en het bestuur van de Stichting ook talrflke ouders aanwezig. Dokter Cornél behandelde in zijn inleiding vooral de medische begeleiding van het pasgeboren kind
tot het kind dat de maatschappij ingaat na
het volgen van het voortgezet onderwijs.
Speciale aandacht wijdde hij aan de kinderen in de leeftijdsgroep van kleuter-basisschool 4-12 jaar. Hij wees onder meer op
de belangrijkheid van het tijdig naar bed
gaan. „Een kind hoeft niet de hele avond
televisie te kijken, zij hebben hun rust hard
nodig." H ijadviseerde de ouders eens meer
tijd voor hun kinderen uit te trekken, eens
gezellig met hen te gaan spelen enz. Nadat
voorzitter de heer H. Havekes dokter Cornél harteljjk had bedankt voor zijn leerzame
inleiding was er gelegenheid tot vragen
stellen, waarvan druk gebruik werd gemaakt.
OUDERCOMITE

Na de pauze kwam er een bestuursvoorstel
ter tafel, hoe de ouders dachten over de oprichting van een oudercomité. Dit comité
zal dan overleg plegen buiten het bestaan-

Rundveeziekten
De afd. Vorden van de CBTB, Geld. Mij.
van Landbouw en de ABTB belegt dinsdagavond 18 november een gecombineerde vergadering in zaal Smit. Als spreker is uitgenodigd de heer Holzhauer, dierenarts bfl de
Gezondheidsdienst voor Dieren in Gelderland (speciaal rundvee).
De heer Holzhauer zal spreken over rundveezieten en daarmee samenhangende problemen. Tevens is er deze avond volop gelegenheid voor het stellen van vragen en
alles wat met het houden van rundvee heeft
te maken.

BURGERLIJKE
STAND

de schoolbestuur om. Zijn taak zal vooral
bestaan uit de verzorging van onder meer
schoolreisjes, ouderavonden, St. Nicolaasfeest enz. Aan de bestuurlijke taak die zuivertechnisch en administratief is kan niet
worden deelgenomen. Ook de besteding van
de gelden uit het schoolfonds kan in overleg met het onderwijzend personeel geschieden. Er heerste nogal verschil van mening
aanvankelijk, temeer omdat er op de Kranenburgse school een geleidelijke teruggang van leerlingen is waar te nemen. Uiteindelijk werd besloten langs democratische
weg voorlopig te starten met een driemanschap. Hierin zullen zitting hebben, een
persoon aangezocht door het bestuur, een
door het personeel en een door de ouders.
De ouders zullen te zijner tijd hierover een
circulaire ontvangen.
SCHOOLFONDS

Besloten werd om zowel voor basis- als
kleuterschool een schoolfonds in te stellen,
om hieruit festiviteiten in schoolverband als
St. Nicolaasfeest, kerstviering, schoolreisjes enz. te kunnen financieren. Het schoelgeld voor de kleuters ad. ƒ 48,— per kind
per jaar is komen te vervallen. Het gezamenlijke fonds voor de geïntegreerde school
(kleuter- en basis) zal voor het eerste en
tweede kind uit een gezin ƒ 25,— per jaar
vragen. Voor het derde en volgende kind
wordt dit ƒ 20,— per jaar. Door de instelling van dit fonds vervallen alle andere kollektes en inzamelingen. Meegedeeld werd
dat ingaande 31 december a.s. voorzitter
H. Havekes en mevrouw Bos-Eykelkamp
het bestuur zullen verlaten. Het bestuur zal
zich over de opvolging beraden.

Brummelman O--2; G. Brummelman-E.
Bruinsma 2—0; R. Bruinsma-T. Snellenberg 2—0; C. Ridder-B. Hiddink 0 - 2 ; G.
Brummelman-H. Snellenberg O—2; E.
Brummelman-N. de Klerk 2—0; T. Snellenberg-E. Bruinsma O—2; R. Bruinsma-C.
Ridder 2—0; A. Grefhorst-A. Abbink O 2;
Berends-A. Grefhorst 2—0; A. GraaskampC. Oei 2—0; J. Oltvoort-H. KI. Brinke 2—0.

de representatieve
autocoat
Wij noemen dit de jas
om keurig voor de dag te komen.
Een praktische jas, die een uitstekende
funktie vervult tijdens koude dagen.

Gezamenlijke
feestavonden
De afd. Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, de Geld. Mij. van Landbouw en Jong Gelre houden ditmaal hun
gezamenlijke feestavonden op vrijdag 21 en
zaterdag 22 november in zaal Schoenaker
op de Kranenburg.
Beide avonden zal door leden van Jong
Gelre worden opgevoerd het blijspel Romance rond artikel 17. Dit is een toneelstuk in drie bedrijven door J. Joh. Zonruiter. De eerste avond za Ier een verloting
worden gehouden waarvan de baten worden aangewend voor het kerstfeest voor bejaarden en invaliden. Dit kerstfeest wordt
georganiseerd door de Plattelandsvrouwen.

Ffirstl
Imam

Effen
auto-coat

styled by Windsor
Combinatie van sportieve
mode en kwaliteit.
Originele crêpe zool
en volnerf anilmeleder
Voor mannen,
die 't weten!

met Prescord-Richard 22e samengesteld;
Bennie Lichtenberg met Silvester 15e samengesteld.

fc

in

moderne.
kleuren.

Motorsport

vanaf

WILDRIT

f165,

Zondag 16 november organiseert De Graafschaprrjders een wildrit. De route zal over
goede berijdbare wegen in de mooie omgeving van Vorden zijn. Onderweg kunt u behalve genieten van de bossen ook leuke
raadsels oplossen en opdrachten uitvoeren.
U kunt mooie prijzen winnen. Elke deelnemer krijgt een verrassing. De start is bij
café Eykelkamp, Medler. Een ieder kan
meedoen.
styled by Lancia
Nonchalante countryboot Met ruige crepeime
zool en stoer dakota leder

SUCCESVOLLE GRAAFSCHAPRIJDERS

Aan de 40e kampioensrit van de KNMV
die in de omgeving van Eindhoven
gehouden hebben niet minder dan 17
Geboren: Heleen Harmke, d.v. B. L. Kiste- van de Vordense motorclub De Graafscnapmaker en G. H. Klein Ikkink.
rjjders deelgenomen, waarvan W. Veenstra
Gehuwd: B. H. Kreeftenberg en G. J. H. en B. Bolte de strijd wegens machinepech
Meenink.
moesten staken.
Overleden: A. Maalderink weduwe van Par- Alle overige 15 reders behaalden reglemendijs, oud 89 jaar; C. C. Greijskamp weduwe tair de finish, hetgeen een prachtig i^B~
van Brasser, oud 78 jaar.
taat genoemd mag worden, getuige het^reit
dat van de 220 deelnemers er 88 (40%) de
strijd voortijdig moesten beëindigen. In de
VOETBALUITSLAGEN
klasse junioren 126 t.m. 175 cc werd GraafEN PROGRAMMA
schaprijder T. Pragt eerste, evenals H.
Uitslagen afd. zondag: Zelhem-Vorden l—l Oonk in de klasse junioren boven 175 cc.
Vorden 2-DVC 2 0—2; Vorden 3-Oeken 3 Deze twee rijders werden door dit en voor8—X); Steenderen 2-Vorden 4 4-—0; Vorden gaande resultaten kampioen van Neder5-Be Quick 5 2—1; Sp. Doesburg 4-Vorden land.
6 8—0; Eerb. Boys 7-Vorden 7 O—8; Vorden al-Sp. Brummen al l—0; Ratti 1-Gorssel l l—6.
Programma afd. zondag: Vorden-Schalkhaar; Varsseveld 2-Vorden 2; Warnsv. Boys
2-Vorden 3; Ratti 2-Vorden 5; Vorden 6- ULFT HAALDE STREEP DOOR
De Hoven 5; Vorden 7-Socii 6; Sp. Lochem KAMPIOENSASPIRATIE VAN
VORDENSE DAMMERS
al-Vorden al.
Het
eerste tiental van de damclub UDC uit
Uitslagen afd. zaterdag: SV Ratti 1-PTT
l 4—1; Sp. Eefde 4-SV Ratti 2 0—5; SV Ulft heeft een lelijke streep gehaald door
Ratti 3-Eerb. Boys 4 l—6; Sp. Nieuwland de kampioensaspiraties van DCV 2 uit Vorden. Na een zeer spannend duel verloor
3-SV Ratti 4 5—1.
Programma afd. zaterdag: IJsselboys 1-SV Vorden met 11—9.
Ratti 1; Wilhelmina SSS 5-SV Ratti 1; A. Wassink, Ter Beest en J. Masselink wonAvanti 3-SV Ratti 2; Sp. Dieren 2-SV Rat- nen hun partijen. Scheffer speelde remise,
trewjjl Hulshof, Hoenink, Wansink en Van
ti 3.
Dijk de eer aan hun tegenstanders moesten
laten. Donderdag speelt Vorden zijn laatste
wedstrijd van dit seizoen tegen Brummen 1.

textiel en mode

/chooldermcm

WULLINft
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 ^^ Vorden

GEVRAAGD:

PERSONEEL

met enige ervaring voor het

Dammen

ARAL TANKSTATION IN VORDEN

Paardesport

FRAAIE SUCCESSEN

ONDERI ENGE DAMCOMPETITIE DCV

Op de j.l. zaterdag gehouden samengestelde
wedstrijd voor ponys' te Geesteren behaalden de combinaties van de ponyclub De
Graafschap fraaie successen. Wim Lenselink met Sulvius Ie prijs dressuur 3e samengesteld; Hennie Steeman met Bruno 2e
prjjs dressuur; Rene Ernst met Karola 5e
prijs samengesteld; Janet KI. Haneveld met
Polaris 17e samengesteld; Ellie Kuipers

Voor de onderlinge competitie van DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Breuker-Heuvink O—2; Dimmendaal-Klein
Kranenbarg O—2; Slutter-Njjenhuis O—2;
A. Wentink-Ruessink O—2; Rossel-B. Wentink O—2; Grotenhuis ten Harkel-Sloetjes
2—0.
C. Ridder-H. Snellenberg l—1; B. HiddinkSnellenberg 2—0; E. Brummelman-G.

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek
A. M. Heuvelink Metaalwaren, Kerkhof laan l,
Vorden, tel. 05752-1309

Speciaal Sint Nicolaasvoordccl
Suède hand-

schoenen mef

Schnapp universeel schaar
Knipt leer, draad, kunststof, blik,
tapijt, papier, etc. Kwaliteitsschaar,
geknipt voor elke klus. Normale prijs
f16.75. Welkoop doet
er nog wat van af. Nu T 12.9-

Winterswijk - Vredenseweg 82a - Telefoon 05430-3928
Vorden - Zutphenseweg 30 - Telefoon 05752-1840

Grandioze Welk
Skil hobby-set 1566H, kompleet

met klopboormachine
Oitis 't helemaal hobbyisten: klopboormachine, 10 mm/380 Watt,
type 1439H, met VTS Vari-ToerSchakelaar voor traploos regelbare snelheid; diepte-instelling.
Cirkelzaag met diepte- en verstekinstelling. Verfmenger.
Komstaalborstel. Rubber
steunschijf met as. Set
schuurschijven, poetsvacht. Normaal f 278.10.
^,
Nu In geschenkverpakking T 249.-

kiezen maar:
.i«****

borgvoering
dames

8,50

heren

8,95

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

• ring- en steeksleuteis (ook als set)
f schroevedraaiers (ook als set)
• waterpomptangen
• combinatietangen
gereedschapskisten
• houten fantasie-artikelen:
stoven,
kapstokken,
»ls, krukjes,
"bloembakken, tonnen^
• sfeervolle stal lantaarn... decoratief
«j :

HENGELO-G., Spalstraat 37, tel. 1713 • RUURLO, Stationsstraat
14, tel. 1541 • VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

l'

Smidsstraat 2
Vorden

UPERMA
KEURSLAGER

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting

Donderdag:
Vrijdag:
Zaferdag:
De gehele
week:

500 gram

Rlblappen

ACHTERHAM
100 gram

3sfuks
™k'gram

Bij aankoop van een eigen gemaakte ROOKWORST grof en fijn, van eerste kwaliteit

Zuurkool

!M gr„

„„

KATENSPEK
150 gram
Maandag: BOTERHAM WORST
100 gram

598
169
329

%*£?

Vleesribbetjes

Dinsdag:

BERLINER
150 gram

Varkensrollade JS*™ de ham 549
Geld. schijven

Maandag:

149
298

Echte Gelder$e

Verse
rtnot* worst
YVUIOI

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

We*» keuken

Nas[ Qf Bam|

Telefoon 2308

1

Bakbloedworst UJ^JJ^Jï;

cent
119 1

Dinsdag: GEKOOKT SPEK
100 gram

GROENTE EN FRUIT
De gehele week:
bikkelharde
1000 gram

Spruiten
Golden Delicious

UIT ONZE BROODBOETIEK
VAN ONZE BANKETBAWER
Hazelnootstam
Banketstaaf

van 365 nu

van 250 nu

318
215

Sla
Mandarijnen

Driehoek
250 gram nu slechts
VIVO HAGEL melk of puur
500 gram van 249 voor
ENKHUIZER MERGPIJPJES
2 smaken van 146 voor
UNOX SMAC
200 gram van 179 voor
UNOX SMAC
340 gram van 294 voor

Erwtensoep
Hero
1/1 liter van 245 voor
KOOPMANS CAKEMEEL
van 106 voor
ROOMBOTER
250 gram nu slechts
CARVAN CEVITAM
0,6 liter van 438 voor
BONTE REUS koffer
van 760 voor
SWART LANGE VINGERS
nu slechts

98

SATSUMA'S
net a 1 kilo

Maandag:
500 gram
Dinsdag:

D Kp j

gesneden
500 gram

Woensdag:

JANSEN
Gev. speculaas

per stuk
nu slechts

Bami-pakket

Groene kool

t Voor service en kwaliteit

79
219
119
148
248

179
89
198
338
595
89

Dreft ES

DIEPVRIES
Boerenkool
Iglo
450 gram van 175 voor

Boerenkool
Iglo
750 gram van 205 voor

Deze week bij ons
van 575 voor

129

159

Groko
750 gram nu slechts

VIVO THEEZAKJES
van 108 voor

Yivo Jus d'Orange of Vivo Appelsap
0,6 liter nu slechts
DREFT vloeibaar
van 255 voor

Milky-Way mini,
Mini Musketiers,
Snickers mini en
Mars mini
nu bij ons slechts per zak

Spinazie

RAAK DRINK
1/1 liter van 115 voor

89

Bespeelde muziek-cassetes

498
RQ
\>%J

198

198
99

Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 22 nov.

van wereldbekend songs
bij ons slechts

595

