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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Feestelijke opening van het Dorpscentrum
Hoewel het Dorpscentrum al enige tyd in gebruik is en reeds vele duizenden
Vordenaren dit gebouw van binnen hebben gezien, er hun vergaderingen hebben
gehouden en er sport hebben bedreven, moet dit Centrum nog officieel worden
geopend. Nu het gebouw met de inrichting ongeveer geheel gereed is, zal deze
opening plaats vinden op vrydag 29 september 1978 om 16.00 uur.

Op dat tijdstip zal de burgemeester de
officiële opening verrichten in het bijzijn
van de vertegenwoordigers van alle
Vordense verenigingen en van diegenen,
die bij de bouw en de inrichting op de
een of andere manier betrokken zijn
geweest. Om volledig tot uitdrukking te
brengen, dat het Dorpscentrum van en
voor de Vordenaren is -daarom verricht
de eerste burger van Vorden ook de
opening - zal de toneelvereniging Vor-
den de opening als eerste de openings-
feesten opluisteren met de opvoering van
het toneelstuk "Kontakt met Kootje" en
zullen de dansorkesten "The Wood-
peckers" en "The Rhytm Stars" op resp.
29 en 30 september het bal na de
toneelvoorstelling verzorgen. Ook in
deze orkesrjes is Vorden vertegenwoor-
digd door o.a. Ernst Kraus en Wim
Jansen beiden oud-Vordenaren.

Vorden heeft de gelegenheid deze feest-
avond te bezoeken als genodigde op
vrijdag 29 september óf als bezitter van

een gratis toegangsbewijs op zaterdag 30
september (zie advertentie in dit blad).
De toneelvereniging Vorden is bijzonder
ingenomen met het goede toneel en de
outillage zoals de licht- en geluids-
installatie. De spelers en speelsters
zullen ongetwijfeld hun beste beentje
voorzetten. Het geheel, toneel en bal na
zal ongetwijfeld veel belangstellenden
trekken. Zorgt u dus op donderdag-
avond tussen 7 en 9 uur of op vrijdag-
morgen tussen 10 en 12 uur een gratis
toegangskaart te halen. Diegene, die het
eerste komt heeft uiteraard de meeste
kans. Wij willen hier ook nog de aan-
dacht vestigen op de mogelijkheid om op
zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur het
nieuwe centrum te bezichtigen. Iedereen
is van harte welkom.

Tijdens de openingsdagen is in diverse
zalen een expositie van schilderijen van
wandkleden. De schilderijen zijn van
Judith Hosli, voor menig Vordenaar een
goede bekende, die bijzonder kleurrijk

en decoratief schildert. De wandkleden
zijn vervaardigd door Vordense dames.
Omdat de lagere schooljeugd niet uit te
sluiten is van het feestelijk gebeuren is
speciaal voor hen een aantal jeugdvoor-
stellingen gearrangeerd. Op woensdag-
middag zal er een voorstelling zijn voor
de hoogste klassen van de lagere scho-
len, terwijl op zaterdagmorgen in twee
voorstellingen de lagere klassen aan hun
trekken zullen komen.

Wij nemen aan, dat het bijzonder
drukke dagen zullen worden in het
Vordens Dorpscentrum. En dat zal
bijzonder prettig zijn voor alle betrok-
kenen want alleen op die manier kan
blijken, dat het Dorpscentrum zijn
betekenis heeft voor Vorden en dan
kunnen wij met recht zeggen: "Vorden
is blij met dit prachtig ontmoetings-
punt". Wij tekenen op verzoek van het
bestuur hier nog bij aan, dat alle
verenigingen in Vorden uitnodigingen
moeten hebben ontvangen voor de offi-
ciële opening. Bent u naar uw mening
abusievelijk overgeslagen of vergeten,
komt u dan even naar het Dorpscen-
trum. Daar wordt dit dan genoteerd en
kunt u alsnog de opening bijwonen.

Havekes; 4. Herbert Bosch; 5. Bart
Pardijs; 6. Hans Pardijs; 7. Gerrit
Weenk; 8. Arjan Oosterink.
Meisjes 7-8 jr. [bal in mand]: 1. Agnet
Sloetjes; 2. Patricia Harmsen; 3. Jolan-
da Stokkink; 4. Marja Roeterdink; 5.
Ester Groningen; 6. Frida Lettink; 7.
Erie Nijenhuis; 8. Ester Wentink.
Meisjes 9-10-11 jr. [was ophangen]:
Petra Hilderink; 2. Ina Sloetjes; 3.
Reinie Groot Roessink; 4. Caroline
Tolkamp; 5. Regine Tolkamp; 6. Elly
Berends; 7. Anjolien Sueters; 8. Ernie
Jansen; 9. Margriet Brummelman; 10.
Jolanda Wentink; 11. Marjolein Walge-
moed; 12. Anja Willems.
Meisjes 12-13-14 jr. [stoelendans]; 1.
Hilda Willems; 2. Francis Havekes; 3.
Inge Bosch; 4. Ria Vliem; 5. Jule
Miessen; 6. Gerrie Vliem; 7. Hennie
Lenselink.

's Avonds was het bijzonder druk in de
danstent met muzikale medewerking
van de Flamingo's. Ook de draaimolen
en zweefmolen van de fa. J. Wiegerink
uit Winterswijk waren druk bezet, ter-
wijl ook de andere attracties goede
zaken deden. "Het 112e Volksfeest is in
alle opzichten geslaagd" aldus voorzitter
Groot Jebbink.

Volksfeest Linde druk en erg gezellig
Jan Kornegoor schutterskoning 1978
Het traditionele Volksfeest in het Linde mag gerekend worden tot het drukst
bezochte buurtfeest. Dat dit feest nog steeds een grote trekpleister is voor jong en
oud, werd het afgelopen weekeinde duidelijk. Het fraaie najaarsweer en de geheel
eigen sfeer, die het "Lindese feest" • zoals het in de volksmond wordt genoemd -
kenmerkt, had vele buurtbewoners, oud-Lindenaren en belangstellenden uit de
omgeving naar het Linde gelokt. Het was voorde honderd-en-twaalfde keer dat het
feest nabij het voormalige café van Asselt werd gevierd. Ook de oude, historische
Lindese molen, met aan alle wieken het rood-wit-b lauw, draaide naar hartelust.

Bosch; 7. G. Bouwmeester; 8. Han Pel-
grim.

Toneelavond
Voorafgaande aan het eigenlijke feest
werd vrijdagavond in de ruim 40 meter
lange feesttent een toneelavond verzorgd
door de Toneelvereniging De Meene uit
Zelhem. Alle 400 stoelen waren bezet en
men moest nog meer plaats maken
vanwege de grote animo. De voorzitter
van het feest de heer G. Groot Jebbink
heette allen welkom, speciaal het toneel-
gezelschap. Hij dankte de familie Menk-
veld voor het beschikbaar stellen van het
feestterrein en professor Hoefnagels, die
de Lindese molen (die zijn eigendom is)
liet draaien en eveneens alle attributen
van het feest in zijn schuur bewaarde.
De Meene speelde hierna met veel verve
het dialectstuk "Zilveruitjes en Augur-
ken", een spel in drie bedrijven. Alles
draaide om de landbouwer, die stopt
met het "boeren" en zich omschakelt tot
campinghouder. De vier dames en vier
heren die het spel vertolkten, kregen
evenals regisseur de heer H. Ooyman
een daverend applaus. Ook de voorzitter
sloot zich hierbij aan.

Schutterskoning
Zaterdag was het de dag van het
eigenlijke Volksfeest, dat door fraai
weer werd begunstigd, 's Morgens begon
het vogelschieten, waarvoor zich 87
deelnemers opgaven. Na ruim twee
ronden, waarbij de koning van 1977 Jan
Bosch van de Leopoldshoeve het eerste
schot loste gevolgd door burgemeester
mr. M. Vunderink, wist Jan Kornegoor
j r. met een voltreffer de romp naar
beneden te halen. Hij werd hierdoor
schutterskoning en koos uiteraard zijn
vriendin mej. Erna Klein Nengerman
(Den Bramel) tot zijn koningin. De
verdere uitslag bij het vogelschieten: 2e
H. Klein Winkel (kop), 3e mevr. G.
Leuvenenk-Wentink (rechtervleugel), 4e
G. Ruiterkamp (linkervleugel) (na lo-
ting), 5e H. Pelgrim (staart). Ook voor
het schijf schieten was de belangstelling
ongekend. De uitslagen waren: 1. M.
Roeterdink, 2. M Roeterdink, 3. H.
Bosch, 4. J. Roeterdink, 5. H. Arfman,
6. R. Groot Nuelend.

Opening
's Middags om één uur vond de officiële
opening van het feest plaats, een en
ander in het bijzijn van burgemeester
mr. Vunderink, de voltallige feestcom-
missie, de koningsparen van 1977 en
1978, de muziekvereniging Sursum Cor-
da met korps, drumband, mini- .en
majorettes en vele anderen. Voorzitter

G. Groot Jebbink heette allen welkom
en wees op de hechte band in het Linde,
die zo sterk is dat elk jaar de oud-
Lindenaren het feest willen meemaken.
Hij dankte ook alle milde gevers voor de
bijdragen op de lijsten. Het oude ko-
ningspaar Jan Bosch en Josien Wemes
werden hierna onttroond. Enkele com-
missieleden tooiden hierna de koning
van 1978 Jan Kornegoor jr. en koningin
Erna Klein Nengerman met de bij-
behorende versierselen. Ter ere van het
nieuwe koningspaar zwaaide Jan Beren-
pas het vaandel. De burgemeester prees
de goede onderlinge verstandhouding in
Linde, dat tot een van de oudste kernen
van de gemeenten mag worden gere-
kend. "U hebt gelukkig nog geen
subsidie of steun nodig, want dank zij de
goede bijdragen op de lijsten kunt u zelf
uw eigen feest bedruipen. Sursum Cor-
da, in vol ornaat voltallig aanwezig,
zorgde voor een sfeervolle muzikale om-
lijsting en men besloot met het gezamen-
lijk zingen van de eerste twee coupletten
van het Wilhelmus.
Volksspelen
De animo voor de Volksspelen, die in de
feestweide werden gehouden was onge-
kend groot. Om vijf uur reikte de voor-
zitter met een toepasselijk woord de
prijzen uit.
Uitslagen: Dogcarryden dames: 1. mevr
A. Lichtenberg - Goossens; 2. mevr.
Stikkink - Walgemoed; 3. mevr. Wen-
ninkmeule-Groot Jebbink; 4. mevr.
Bosch - Lenderink; 5. mevr. Nijenhuis -
Groot Roessink; 6. mevr. Fokkink -
Wensink.
Ringwerpen: 1. Joh. Groot Jebbink; 2.
H. Havekes; 3. mej. F. Havekes, 4.
mevr. Kornegoor, 5. G. Bouwmeester,
6. mej. F. Havekes.
Korfballen voor dames en heren: 1. H.
Wenninkmeule; 2. Johanna Nijland; 3.
B. Klein Winkel; 4. J. Bloemendaal; 5.
J. Bloemendaal; 6. H. J. Bouwmeester.
Fietsen met hindernissen: 1. B. Koning;
2. R. Groot Nuelend; 3. H. Eskes; 4. J.
Langwerden; 5. B. Koning; 6. H.
Weezenberg.
Doeltrappen voor dames: 1. A. Zweve-
rink; 2. T. Koning; 3. E. Bouwmeester;
4. A. Goossens; 5. R. Pelgrum; 6. D.
Lenselink- Toonk.
Ballerospel: 1. mevr. Lenselink - Toonk;
2. mevr. Arfman; 3. mevr. Ter Well; 4.
Chr. Vliem; 5. mej. Brandenbarg; 6.
mevr. Wennikmeule.
Kegelbaan: 1. Joh. Lenselink; 2. H.
Hulstein; 3. G. Bouwmeester; 4. J.
Wasseveld; 5. Joh. Lenselink; 6. A.

Kinderspel^
De special
ding van de
vele hander
banen te h
spelletjes
jaar. De a
in de groep'

ercommissie onder lei-
D. Lenselink, had weer
werk om alles in goede
h r waren allerlei leuke
jeugd tot en met 14

',vas enorm groot, alleen
n met zes jaar namen 63

kinderen deel. In totaal werden meer
dan 260 zakjes snoep, ijsjes enz. -uitge-
deeld, terwijl de 1200 kaarten voor gratis
draaien zelfs nog niet voldoende bleken.
Uitslagen:
Meisjes en jongens tot 6 jaar: [sjoelen]:
1. Bert Hendriksen; 2. Hedwig Miessen;
3. André Harmsen; 4. Petra Roeterdink;
5. Yvonne Koning; 6. Robert Walge-
moed; 7. Jeannet Lenselink; 8. Arjan
Momberg; 9. Anne van Groningen; 10.
Edith Harmsen; 11. Gloria Hoefnagels;
12. Ronnie Bloemen; 13. Karin Hel-
mink; 14. Annet te Pas; 15. André
Snellink.
Jongens 7-8 jr. [bussen gooien]: 1.
Roland Bosch; 2. Rene Mombarg; 3.
Winand Hoenink; 4. Gerard Lenselink;
5. André Hietbrink; 6. Richard Bloe-
men; 7. Wilfried Lichtenberg; 8. Ri-
chard te Pas.
Jongens 9-10-11 jr.[busgooien] 1. Wilco
Klootwijk; 2. Erik Knoef; 3. Erik
Dimmendaal; 4. Sander Buunk; 5.
Mark Sueters; 6. John Weiss; 7. Alex
Hoebink; 8. Wicher Wesselink; 9. Jos
Lenselink; 10. Robert Bos.
Jongens 12-13-14 jr. [spykerslaan l: 1.
Dick Vliem; 2. Mark Miessen; 3. Harrie

3/2 jaar
echte garantie!
Dat vint U in Vorden
alleen bij

RADIO-T.V.-SPECIAALZAAK

OLDENKAttP
Stationsweg 1 — Tel.

tt
2ÏF^

Ondertrouwd: A.J. Groot Jebbink en
J.G.D. Hissink; W. Popkes en C.J.W.
Vreeman.
Gehuwd: H.H. Wolsink en H. E.
Garritsen; R.P. de Boer en A.C.C, van
den Broek; L.N.G. Groenewegen en
J.W.M.Th. Woltering.

Jong Gelre winnaar
lorrywedstryd
Ter gelegenheid van het 100 jarig
bestaan van de spoorlijn Zutphen-Win-
terswijk werd zaterdagmiddag in Win-
terswijk onder 'andere een wedstrijd
gehouden in het pompend voortbewegen
van een lorry. Hieraan werd door
ploegen uit acht gemeentes deelgeno-
men. Op het verzoek van het gemeen-
tebestuur was Vorden vertegenwoordigd
door Jong Gelre. Dit team bestaande uit
Henk Broekgaarden, Jan Visschers en
Adriaan Eskes slaagde erin de eerste
prijs in de wacht te slepen. Groenlo werd
tweede en Ruurlo derde. Behalve een
medaille kregen de winnaars elk een
dagkaart van de N.S. aangeboden.

Citroen Automobielshow
Met de

nieuwe types en
kleuren voor 1979

Vrijdag 29 september van 10 - 21 uur
en
zaterdag 30 september van 10-17 uur
AUTOMOBIELBEDRIJF

A. RUESINK
Borculoseweg 21, Ruurlo - Telefoon 05735 -1753

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden
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Zondag l oktober: Israël-zondag.
In de Nederlandse Hervormde kerk is
sinds de wereldoorlog de eerste zondag
van de maand oktober de Israël-zondag.
Dit jaar is dat dan a.s. zondag l
oktober. En dit jaar, 1978, begint het
joodse nieuwjaar (Ros Hasana) met
zonsondergang van de Israël-zondag;
dus a.s zondagavond. In vele kerken, zo
ook in de Hervormde kerk te Vorden
zal dan in prediking, liederen en gebe-
den de verbondenheid, het-met-Israël-
zijn gestalte krijgen en gevierd worden.
Dat gebeurt in feite elke zondag, maar
op de Israël-zondag wel in het bijzonder.
In de synagoge wordt op Ros Hasana,
het joodse nieuwjaar psalm 47 gelezen/
gezongen: "God is koning over de
volken". Over het volk Israël, over alle
volken. Israël, een gewoon land..., een
gewoon volk (mensen als wij; niet
menselijk is hen vreemd...) EN TOCH.
Dat is het: EN TOCH.

Twee kerkdiensten in de Dorpskerk.
a.s. zondag l oktober zijn er twee
diensten in de Hervormde kerk. De
morgendienst is namelijk de maande-
lijkse jeugddienst, waarin hoopt voor te
gaan Ds. Lutke Schipholt uit Hoender-
lo. Aan deze dienst hoopt ook mee te
werken Zr. Trix van Kuik (uit Ethiopië).
De avonddienst zal in liederen en
gebeden/voorbeden in het teken staan
van de Israël-zondag. Ds. Krajenbrink
hoopt deze avonddienst te leiden.

Zendingsdag in Arnhem.
a.s. Zaterdag 30 september wordt een
interkerkelijke Zendingsdag gehouden
in de Opstandingskerk te Arnhem.
Inleider is ds. A. Vos, directeur Zen-
dingscentrum Gereformeerde Kerken.
Thema: Over kerk en over wereld, over
veraf en over dichtbij. Iedereen is er zeer
welkom. U kunt natuurlijk op eigen
gelegenheid er heen gaan, maar ook
eerst contact opnemen met de secre-
taris/penningmeester van de Gemeente-
lijke Zendings Commissie van de Plaat-
selijke Hervormde gemeente: de heer
H.S.J. Albers, Zutphenseweg 6 Vorden.
tel. 1280.

Avondgebed van de Raad van Kerken.
De Raad van Kerken te Vorden-Kra-
nenburg, waarin samenwerken de R.K.
kerk, de Hervormde gemeente en de
Gereformeerde kerk, houdt ook in de
komende maanden weer enkele Avond-
gebeden en wel in de Hervormde kerk.
Volgende week vrijdag 6 oktober wordt
zo'n korte "Aandacht", het Avondgebed
gehouden. Graag geven we vroegtijdig
dit bericht van de Plaatselijke Raad van
Kerken nodigend aan u allen door. Het
thema voor dit Avondgebed zal zijn:
"Geroepen tot Hoop".

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN
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HERVORMDE KERK VORDEN >
10.00 uur Ds. Lutke Schipholt; Jeugd-
dienst.
19.00 uur Ds. J. c. Krajenbrink; Israël-
zondag.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Dr. J. D. te Winkel, Leusden;
19.00 uur Ds. A. Trapman, Bennekom.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; Zondag 10.30 uur
(Crèche); Donderdag 19.00 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 ur;
Dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden 18.30 uur; Woens-
dag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
Dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
van Tongeren.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisar ts van 9.00-9.15 t , ,u .

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend 1961

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Wechgelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Wechgelaer.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
G. Harbers, Doetinchem, tel. 08340-
23938; E. F. de Haan, Borculo, tel.
05457-1288.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand oktober mevr. Wolters,
tel. 1262; Graag bellen voor 8.30 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003 tot 2 ok-
tober; van 2 tot 14 oktober mevr. v. d.
Vuurst, tel. 2072; Graag bellen tussen
8.30 en 9.30 uur en 13.00 en 13.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8
tot 18 uur; zaterdags tot 12 uur. Op zon-
en feestdagen 's avonds en in de nacht
kanxmen aan de apotheekdeur bellen
uitsluitend voor spoedrecepten.

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129; Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur. Tel.
05753-2345.

GEZINSVERZORGING
EN BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag.dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, Kamer 26, tel. 2129.

• Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
8.30-16.30 uur, tel. 05753-2345.
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Blij en gelukkig zijn we met de
geboorte van ons zoontje en
broertje

Adriaan Johan
We noemen hem:

ARJAN
Dicky, Wim en Natasja
Zeevalkink

Hengelo Gld.,
12 september 1978
Dorpsstraat 20

Wij zijn erg blij met de ge-
boorte van ons dochtertje en
zusje

SANDRA
Jennie en Hendrik-Jan
Dijkman
Edwin

Vorden, 19 september 1978
Molenweg 33

Wij danken u hartelijk voor
uw gelukwensen, bloemen en
kado's die wij van u op ons
40-jarig huwelijk mochten
ontvangen.

G. W. Mombarg
T. J. Mombarg-Pardijs

Vorden, september 1978
Maalderinkweg 4

Wie mist een gouden broche?

Bij deze willen wij U allen
hartelijk danken voor het
vertrouwen in ons gesteld ge-
durende 34 jaar.
Ook voor de vele bloemen en
cadeaux bij ons afscheid.

Ons nieuwe adres is
Horsterkamp 5, tel. 1386

G. W. Eijerkamp
N. Eijerkamp-Lok

Ter overname aangeboden:
Sterrekijker met statief, ver-
grotingen 45-90-150-300x.
Nieuwstad 25, Vorden. Tel.
1269.

Te koop: ± l ha mais. A. A.
Walgemoet, Deldenseweg 11,
Vorden.

Wegens verhuizing te koop:
bankstel, stoelen en verdere
benodigheden. Mevr. Barg-
man, Ruurloseweg 55, Vor-
den.

Te koop: kinderfiets leeftijd 4
t/m 8 jaar. Nijenhuis, Nieuw-
stad 18. Tel. 2763.

Te koop: FIAT 127, Bj. '74
met trekhaak. De Haar 14,
Vorden.

Te koop: ca. 70 are kuilgras.
Briefjes inleveren voor
dinsdag 3 oktober.
Laarkamp, Almenseweg 46,
Vorden.

Aangeboden: zeer betrouw-
bare Mercedes 200. Bj. '70
met radio enz.
Hanekamp 17, Vorden. Tel.
1910.

Te koop: l ha snijmais. Brief-
jes inleveren vrijdag 29
september om 20.00 uur.
Gunning voorbehouden.
A. F. Langwerden, Tenten-
dijk 5, Hengelo (Gld.)

Gevraagd met spoed
A. vakbekwaam hovenier
B. aankomend hovenier

met ruime plantenkennis
genieten de voorkeur.

Fa. Gebr. Kettelerij,
Zutphenseweg 64, Vorden

Woningruil: in Vorden. Wie
wil ons hoekhuis 3 slaap-
kamers ruilen voor huis met 3
of 4 slaapkamers?
Hoeft geen hoekhuis te zijn.
Brieven Buro Contact nr. 30-1

Stoofperen te koop.
G. Hummelink, Spiekerweg
4, Vorden. Tel. 1252.

Te koop: een \Vi jaar
stamboek-ram en enkele
jonge dekrammen.
B. Bargeman, Wilmerinkweg
l, Vorden. Tel. 1558.

Te koop: Kinderwagen.
De Bongerd 7, Vorden.

Af te halen: trottoirbanden.
Te koop: 15 meter béton-
schutting ± 180 hoog.
„'t Pantoffeltje", Vorden

Te koop: l'/i jarige stier,
goede afstamming. En een
schapenram. H. Waenink,
Enzerinckweg 6, Vorden.

Inplaats van kaarten

Op 24 september j.l. hebben wij het 25 jarig bestaan
van ons bedrijf herdacht en waren wij op dezelfde dag
25 jaar getrouwd

BERNARD EN ANNA
ANKERSMIT

Wij houden receptie op 30 september 1978 van 16.00
tot 18.00 uur in zaal ,,de Keizerskroon", Dorpsstraat
15 te Ruurlo.

Ruurlo, Groenloseweg 9

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 14 oktober hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons welgestelde 40-jarig huwelijks-
feest te vieren.

W. H. RUITERKAMP
A. C. RUITERKAMP-

PELLENBERG

Ingen, oktober 1978
Dr. A. R. Holplein 26
4031 MB Ingen

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
17.00 uur in het Dorpshuis te Ingen.

Inplaats van kaarten

Woensdag 4 oktober a.s. zijn onze lieve ouders en
grootouders,

J. BOMER
en
C. Th. BÖMER-GARRETSEN

50 j aar getrouwd.

Julianalaan 9, Vorden

Sini en Henk
Piet
Dorien

Jo en Johan
Jan
Dorée - Eddy
Jim

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 15.30 tot
17.00 uur in zaal Smit, Dorpsstraat te Vorden.

Inplaats van kaarten

Op donderdag 5 oktober a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te
herdenken.

G. NIJENHUIS
A. NIJENHUIS-ZWEVERINK

Vorden, oktober 1978
't Hoogevonder
Wildenborchseweg 34

Gelegenheid tot gelukwensen van 15.30
tot 17.00 uur in zaal Schoenaker, Ruur-
loseweg 64 te Kranenburg-Vorden.

Op donderdag 5 oktober hoopt onze moeder, groot-,
en overgrootmoeder,

ENGELDINA ZWEVERINK-
GROOT BLEUMINK

haar 85ste verjaardag te vieren.

Een ieder die haar wil feliciteren is welkom van 19.00
tot 21.00 uur in Bar-Bodega ,,'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Joostinkweg 8
7251 HK Vorden

Met ingang van 7 oktober zal de

APOTHEEK
voortaan op de zaterdag niet
meer tot 16.00 uur geopend
zijn,

maar alleen, na aanbellen, van 9.00 uur
tot 12.00 uur voor recepten, welke op
dezelfde zaterdagochtend zijn uitge-
schreven. Na 12.00 uur kan men bellen
uitsluitend voor spoedrecepten.

Met ingang van 2 oktober a.s. wordt

Sigarenmagazijn

„Het Centrum"
G. W. Eyerkamp, Zutphenseweg 16

gesloten
en verplaatst naar het
adres: Dorpsstraat 6,
dit is het pand van
Sig. Mag. D. Boersma

Op 19 september overleed onze beminde echtgenoot,
vader en grootvader

JOHANNES EVERT DE RIJKE

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: J. H. de Rijke-Dogger
Parijs: Willy

Drachten: Max, Tine
Christine, Eelco

Zwijndrecht: Jaap, Margot
Eric, Joan, Merel

CupertinoU.S.A.: Johan, Huib
Robert, Paul, Ellen

Everdingen: Marianne, Rien
Laura

Vorden, 20 september 1978
Wildenborchseweg 2

De crematie heeft te Dieren plaats gehad.

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat zij voornemens zijn, met inacht-
neming van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, juncto artikel 50 lid 8 van de Woningwet
vrijstelling te verlenen van de bepalingen van:

het bestemmingsplan "Vorden Herziening 1962",
juncto het bestemmingsplan "Vorden 1975" aan
de heer A. J. A. Helmink, Zutphenseweg 24 te
Vorden voor de uitbreiding van zijn winkel aan de
Zutphenseweg 24 te Vorden;

B. het bestemmingsplan "Buitengebied 1970" aan:
- de heer B. Korenblik, Oude Zutphenseweg l te

Vorden, voor het oprichten van een paardestal/
berging aan de Oude Zutphenseweg l te Vor-
den;

- de heer D. Roest, Koekoekstraat 134, Maassluis
voor het verbouwen van een bestaande recrea-
tiewoning, gelegen in het plangebied van het
partiële bestemmingsplan "Het Schapenmeer",
het Lekkebekje 6 te Vorden.

C. het bestemmingsplan "Kranenburg 1975" aan
bouwbedrijf Kapper B.V. te Warnsveld voor het
oprichten van een woning aan de Ruurloseweg
(ong) te Vorden.

De betreffende bouw- en situatietekeningen liggen
vanaf maandag 2 oktober 1978 gedurende 14 dagen
'oor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Alge-
icne Zaken, ter inzage.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen indie-
nen bij burgemeester en wethouders.

Vorden, 21 september 1978

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. mr. M. Vunderink.

Gemeente Vorden
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat
ingaande 2 oktober 1978 gedurende twee maanden
het ontwerp-streekplan Oost-Gelderland voor een
ieder ter inzage ligt op de volgende plaatsen:

a. de secretarie dezer gemeente;
b. de Provinciale Griffie van Gelderland, Huis der

Provincie, Markt 11 te Arnhem.

Gedurende de bovengenoemde termijn van twee
maanden kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen
tegen het ontwerp bij Provinciale Staten van Gelder-
land, Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem.

Opdat in zo ruim mogelijke kring kennis kan worden
genomen van het ontwerpstreekplan kan dit, behalve
op de bovenvermelde, in de wet genoemde plaatsen,
ook in de openbare bibliotheek en in het Dorpscen-
trum in deze gemeente worden ingezien.

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

Gemeente Vorden
De burgemeester van Vorden brengt ter openbare
kennis, dat vanaf dinsdag 3 oktober 1978 gedurende
één maand voor een ieder ter gemeentesecretarie af-
deling Algemene Zaken, ter inzage ligt de nieuwe
ontwerp-overgangsbepaling van het bestemmingsplan
Buitengebied, met toelichting.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen
tegen bedoelde overgangsbepaling.

Vorden, 26 september 1978.

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.
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SUPERMARKT ALBERS. Nieuwstad 5, Vorden.

129 FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

Gedistilleerd
Jonge Gildester 11,45
Jonge Florijn 12,25
Boomsma Beerenburg 12,95
Citroen Florijn 8,55
Vieux Florijn 12,95
De echte Duitse Apfelkorn 9,95

Wijnen
Cötes du Rhöne 1976
De meest volmaakte 6,95

Cötes du Ventoux 5,95

Deze wijnen zijn vrijdag en zaterdag in onze
Vinotheek te proeven.

Slijterij - W ij n handel

SMIT
Telefoon 1391
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^Grote keuze en
aan t rekkelijke prijzen

ANKERSMIT
Dit jubileum wordt de gehele maand oktober gevierd met

10% KORTING
bij aankoop van meubelen, vloerbedekking, gordijnen, matrassen en kleinmeubelen enz.

Tot ziens aan de

Groenloseweg 9,
Ruurlo.
Telefoon 1239

WONINGINRICHTING

ANKERSMIT
Groenloseweg 9, Ruurlo

Zaterdag 30 september
na 12.00 uur

GESLOTEN

Tegen een kleine
vergoeding een heel jaar rijden
zonder risico (&)\ AuAi

W 0000

Ons occasionaanbod:

PEUGEOT 304 GL Diesel
4deurs. Oranje. 60.000 km. Februari 1978. f 11.650,-
FORD ESCORT 1300 Luxe
Wit. 67.000 km. Juni 1976 / 8.750,-
CITROËN DYANE 6 Luxe
Beige 17.000 km. Maart 1977 f 7.350,-
VW BESTELWAGEN 1600 cc
Oranje. 70.000 km. December 1975 f 6.850,
VW PASSAT LS
Groen. 80.000 km. Mei 1975 f 8.950,
VW PASSAT EXTRA
Groen. 70.000km. Mei 1975.. ..f 8.850,
VW GOLF L Diesel, Schuifdak, Achterruit-
wisser. Geel. 80.000 km. Mei 1977
VW GOLF Luxe
Geel. 68.500 km. Mei 1975
VW GOLF Extra
Groen. 48.000 km. Juli 1975
VWPOLO
Groen. 13.000 km. Augustus 1977 .
AUDI 80 LS - nieuw type
Geel. 31.000 km. September 1976..
AUDI 80 LS
Groen. 74.000km. April 1973
AUDI 50 LS + achterwisser
Oranje. 67.500 km. November 1974

V 13.600,

A 8.900,

. . f 8.500,-

f 10.600,-

f 12.200,-

.. ƒ 5.400,-

.. f 7.400,-

VW GOLF LUXE
Met diverse accessoires - direktiewagen -
3 maand oud.
Deze auto bieden wij aan met zeer aan-
trekkelijke korting

Wie deze week met ons komt praten over
de aanschaf van een nieuwe AUDI 100,
bieden wij een formidabele inruilprijs voor
zijn/haar auto.

HUITINK heeft een nieuwe ingang +
parkeerplaats voor zijn klanten/bezoe-
kers en wel aan de Leeuwerikstraat
(achterzijde bedrijf)

UwVWen
Audi-dealer

Autobedrijf
HUITINK
Dorpsstraat 14-16

RUURLO
Telefoon 05735-1325 HUITINK

AUTOBEDRIJF-RUURLO

0000 Goed gegarandeerd
dus gegarandeerd goed

OOK TOONAANGEVEND IN

HERENMODE
Modecentrum Teunissen

Modieuze vestpakken

155,-Vanaf

Kolberts
vanaf . 185,-

Pantalons
met modische aspekten

Vanaf. . 59f'

HENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

Dansen
Torpedo's

Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

4 BARS VOL GEZELLIGHEID
NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Spencers - pullovers - vesten -
en f lanel hemden in ruiten

Levi's en towe pantalons
INTINNEROY^DENIM

MODECENTRUM

Bij de grote matenspecialist

CONFECTIE EN MODE

l II11

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

koopt u VOORDELIGE EN
GOEDE
DAMESCONFECTIE

Mocht u niet slagen dan maken we eventueel.

FRUIT IS GEZOND
James Grieve
Lobo
Cox Orange
Goud-reinetten
Hand- en stoofperen

Elke zaterdag van 9-12 uur.
HUITINK, Ruurloseweg 60,
VORDEN:

Te koop: prima cons. aardap-
pelen (Pimpernel) en een
g.o.h. paardewendploeg,
Lembken bij H. Meulenbrug-
ge, Wiersserbroekweg 12,
Vorden.

Te koop: klei-consumptie
aardappelen: Bint, Eigenhei-
mer, Irene en Friese Rode Star
vanaf 35 kg thuis bezorgd.
Rossel, Elzeboomweg 3,
Ruurlo. Tel. 05736-476.

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.

Voor inlijsten van schil-
derijen, borduurwerken,

foto's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

paspartouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle legering.

IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN,

PRENTEN EN GRAVURES
UIT DE 18e EN 19e EEUW

O
LITORAMA

DORPSSTRAAT 8,
VORDEN

'T GRINTHUYS
KERKSTRAAT 8,

DIEREN
Tel. (08330) 16006.

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

All* soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektle

keukeninrichtingan.
Wand . vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tulnartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.

Zand. grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

JL
halveer uw
gasrekening

met dubbele ramen en
isolatiemateriaal van

holtslag.

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00

tot 16.00 uur

holislag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735-2000»

F I A T
Occasions door inruil verkregen:
FIAT 127 Diverse kleuren 1972 - 73 - 74
FIAT 127 Spec. 2-drs. - 3 drs 1976 - 77
FIAT 128 1100 cl Rood 1976
FIAT 128 1300 Cl met.grijs 1977
FIAT 128 1100 Groen - Geel 1972 - 73
FIAT 124 Groen eerste eig 1973
FIAT 131 16002drs. Oranje 1977
FIAT 131 1300 2-drs. Donkerrood 1975
FIAT 131 16004-drs. metallic blauw 1977
LADA 1200 geel, eerste eigenaar 1976
VW 1200 Oranje zeer mooi 1974
SIMCA 1000 blauw metalic .. . 1972

1. De Bovag-garantie

2. De Fiat garantie

S. Omrullgarantie
6 maanden

Autobedrijf TEGER
Ruurlo - Stationsstraat IS^Telefoon 05735-1426
Onze showroom en magazijn zijn elke dag ge-
opend van 08.00 tot 11.00 uur.

Uitschieters van de week!!

Damesblouses
uni L/M

Kinder V-hals

pullover
vanaf

19,95

RUURLO

diervoeders/dieraccessoires

welkoo»
... voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelf

Hengelo - Ruurlo - Vorden



Donderdag 28 september 1978
40e jaargang nr. 30 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
GOED BEZOCHTE MODESHOW

Maandagavond j.l. werd een goed bezochte modeshow gehouden door de fa. Lammers, damesconfektie; fa. Siemerink,
juwelier en optiek; fa. Dijkerman, bloemsierkunst en de fa. Oplaat, bakkerij. Modieus en draagbare mode werd er getoond
in Hotel Bakker door de groep dames welke werken ten bate van Holy Spirit Hospital in Bombay. Er werd leuk gratieus
geshowd. De zaal was zeer artistiek gedecoreerd door de fa. Dijkerman terwijl voor de prachtige sieraden en brilmonturen de
fa. Siemerink had gezorgd. In de pauze werd een kopje koffie met traktatie van Bakkerij Oplaat genuttigd terwijl een
verloting werd gehouden ten bate van Holy Spirit Hospital in Bombay.

Byeenkomst
Plattelandsvrouwen

Tijdens de eerste avond van de afd.
Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen kon de presidente me-
vrouw Ridderhof zeven nieuwe leden
verwelkomen. Aangezien de heer Laux-
termann door ziekte was verhinderd,
werd mevr. Leuvensteyn-Breukink be-
reid gevonden de avond te verzorgen.
Mevr. Leuvenstyen die herbergierster is
in Bronkhorst vertelde aan de hand van
prachtige dia's over dit oudste stadje van
Nederland. Ze vertelde hoe de kapel en
de huizen er na de restauratie op
"vooruit" waren gegaan. Dit alles ging
met veel gezelligheid gepaard, vooral
omdat mevr. Leuvensteyn had gevraagd
om in het dialekt te mogen spreken
hetgeen door veel dames zeer werd
gewaardeerd.

De volgende bijeenkomst van de Platte-
landsvrouwen zal worden gehouden op
11 oktober. Vrouwenarts Dr. Eygen-
raam zal dan over haar werk vertellen.

E.H.B.O. cursus
Voor de nieuwe diplomacursus van de
EHBO meldden zich tot op heden een 11
tal gegadigden. Dit is nog 4 beneden het
gestelde minimum om te kunnen begin-
nen. Misschien is de aankondiging en
advertentie van enkele weken geleden in
dit blad aan de aandacht van sommigen,
die destijds al eens informeerden naar
een EHBO cursus, ontsnapt.

Voor l oktober wil het bestuur gaarne
definitief weten of er voldoende deel-
name te vinden is. Willen eventuel
gegadigden zich daarom als nog direl*
opgeven?

Geslaagde
donateursaktie
"Concordia"
De afgelopen maanden heeft de muziek-
vereniging "Concordia" een donateurs-
aktie gevoerd. Gezeten op een wagen die
belangeloos beschikbaar was gesteld
door de firma Kluvers, werden huis-
aan-huis donateurs geworven onder de
muzikale klanken van "De Achtkaste-
lendarpers", de boerenkapel van "Con-
cordia".

Dat deze manier van werven bij de
Vordenaren aansloeg bleek wel uit het
feit dat het aantal donateurs aanzienlijk
toenam. Men was bij "Concordia" al blij
geweest met enkele honderden dona-
teurs, maar boven verwachting kon het
aantal verdubbeld worden. Volgend jaar
bestaat de vereniging 110 jaar. "Concor-
dia" hoopt dan zowel de oude als nieuwe
donateurs een aantrekkelijk programma
aan te bieden.

'Graafschaprvjders'
Ruim honderd deelnemers bij kastelen-
rit "De Graafschapnjders"
Zondag organiseerde de Vordense rij-
vereniging "De Graafschap" voor het
vijfde achtereenvolgende jaar de zoge-
naamde "Kastelenmaraton" te paard
waaraan door ruim 100 ruiters en
amazones werd deelgenomen. Begun-
stigd door het fraaie herfstweer hebben
de deelnemers kunnen genieten van het
prachtige natuurschoon in Vorden en
dan met name rondom de kastelen.
Start en finisch waren op het Medler bij
ht home van de touwtrekvereniging.
Hier vertrokken de deelnemers voor een
ochtendrit (langs de kastelen de Wiers-
se, Wildenborch en Medler) en een
middagrit langs de kastelen Onstein,
Kiefskamp en kasteel Vorden.

Aan deze kastelenmaraton was ook nog
een wedstrijdelement verbonden waarbij
op de volgende punten werd gelet: op- en
afstijgen; verzorging van het paard (dit
laatste viel bijzonder op; ruiter en paard
maakten over het algemeen een goede
indruk); cavaletti's lopen, terreinritje,
terwijl de dierenartsen Terheiden en
Peters van de veeartsenijschool uit Ut-
recht de dieren op hun konditie kontro-
leerden. De gedeelde eerste prijs werd
gewonnen door M. Tankink van "Mo-
lenruiters" en A. Jebbink van "De
Graafschap"; 3. I. Henning van "Sem-
per Fidelis". Na afloop reikte voorzitter
Joh. Norde de prijzen uit waarbij hij
dank bracht aan de touwtrekvereniging
voor het beschikbaar stellen van de
akkomodatie. Ook de EHBO en de
gemeente werden in het dankwoord
betrokken.

Opbrengst kollekte
In Vorden heeft de kollekte het mooie
bedrag van ƒ 3483,- opgebracht. Alle
gevers(sters) van harte bedankt, namens
het Prinses Beatrix Fonds, steunend alle
gezindten en groepen van lichamelijk
gehandicapten!

N r v R• Vx« T •*-*•

De afd. Vorden van de N.C.V.B. hield
in het dorpscentrum de eerste ledenver-
gadering van het seizoen. Als spreker
fungeerde deze avond de heer Beelen uit
Apeldoorn. Deze is werkzaam bij de
Rijkspolitie afd. Jeugdzaken. De heer
Beelen vertelde op een prettige wijze
over de organisatie van de Rijkspolitie
en over zijn werk bij de afd. Kinder en
zedenpolitie. Na een aantal vragen te
hebben beantwoord bracht de presiden-
te mevr. W.H. Voerman-van Reenen de
heer Beelen dank voor zijn interessante
voordracht.
Mevr. Voerman maakte de leden vervol-
gens attent op de verschillende cursus-
sen en op de mogelijkheid om 26
september een excursie naar Seahorse in
Winterswijk mee te maken. Op 28

september wordt in Brummen een ray-
onontmoetingsdag gehouden. Het the-
ma voor deze dag is "De Molukkers en
wij". ^^

Ingezonden
(Buiten veWitwoording van de redaktie)

Misverstanden rond gift Wereldraad van
Kerken.

De gift^^; door het Programma ter
bestrijdr^Hpn het Rassisme van de
Wereldr^rvan Kerken is gegeven aan
het Patriottisch Front in Zimbabwe
(Rhodesië) heeft in enkele gemeenten
van de lidkerken van de Wereldraad van
Kerken vragen opgeworpen. Verschil-
lende Kerkeraden hebben daarom, te-
recht, aan het Moderamen van de
Generale Synode van de Nederlandse
Hervormde kerk om opheldering ge-
vraagd. Ook binnen de Hervormde
gemeente te Vorden werden vragen
gesteld: Waarom toch deze gift van
85.000 dollar? D Hervormde Kerkeraad
heeft nu een schrijven, een rondzend-
brief ontvangen van het Moderamen van
de Generale Synode, waaruit we graag
(in het kort) enkele gegevens/antwoor-
den doorgeven.

We doen dit in overleg met en op
verzoek ook van de Kerkeraad van de
plaatselijke Hervormde gemeente. Het
Moderamen heeft, zo lezen we in ge-
noemd schrijven, met spijt gekonsta-
teerd, dat nog altijd velen menen: dat
het Speciale Fonds van het Programma
ter Bestrijding van het Rassisme van de
Wereldraad van Kerken (het P.c.R.)
wordt gevoed uit de algemene middelen
van de Kerk. Dat is niet het geval.
Alleen gelden, die voor dit doel vrijwillig
gegeven worden komen ten goede aan
het genoemde speciale Fonds: het
P.C.R.= Program to Combat Racisme.
Binnen de Nederlandse Hervormde kerk
is voor dit doel van 1971-1978 aan
vrijwillige giften ƒ 50.000 bijeen ge-
bracht en aan dit Speciale Fonds over-
gemaakt. We herhalen: het Speciale
Fonds in het kader van het P.C.R. krijgt
nog geen stuiver uit de gewone pot, de
contributies van de lidkerken enz. Het
krijgt ALLEEN nadrukkelijk speciaal
DAARVOOR bestemde, vrijwillige gif-
ten.

Sommigen vragen: "Hoe kan toch dat
Speciale Fonds van de Wereldraad van
Kerken (het P.C.R.) het gewelddadige
verzet van het Patriottisch Front in
Zimbabwe (Rhodesië) steunen?"
Antwoord: De Wereldraad van Kerken
steunt het geweld evenmin als een
legerpredikant de kogels steunt van de
soldaten die hij dient.
De Wereldraad is zelf niet voor geweld-
dadige verandering. Maar dat betekent
niet, dat hij mensen in nood in de steek
laat wanneer hun strijd helaas geweld-
dadig wordt, (geweld tegen geweld). Een
financiële bijdrage betekent op geen
enkele wijze dat de Wereldraad van

Kerken zich identificeert met het hele
beleid en alle uitspraken van het Patriot-
tisch Front. Dat het steeds gaat om
hulp-aan-mensen-in-nood blijkt ook
weer duidelijk uit het antwoord op de
vraag: "Aan wie werd de bijdrage van
85.000 dollar gegeven?" Antwoord: Aan
het Patriottisch Front van Zimbabwa
voor: voedsel, gezondheidszorg, onder-
wijs en landbouwprojekten, die worden
uitgevoerd door de twee onderafdelingen
van het Patriottisch Front, namelijk
Zanu en Zapu, die hte geld, de gift
besteden voor burgers van Zimbabwe die
als vluchtelingen en ballingen in Bots-
wana, Mozambique en Zambia leven.

De wereldwijde Kerk ontvangt de op-
dracht van de Heer: helpende-handen-te
zijn voor mensen in nood; zoals de
Barmhartige Samaritaan het deed in de
gelijkenis die de Heer Jezus vertelt,
Lucas 10. De Wereldraad van Kerken
heeft in het jaar 1971 zijn standpunt in
deze duidelijk verwoord: "Hij, de We-
reldraad van Kerken, gelooft dat de
kerken zich altijd moeten inzetten voor
de bevrijding van de onderdrukten en
van de slachtoffers van gewelddadige
maatregelen, die de grondrechten van de
mens ontkennen". We kunnen hier
uiteraard niet alle vragen en antwoorden
doorgeven die het Moderamen van de
Generale Synode van de N.H. kerk op
zijn verzoek van het P.C.R. ontving en
in de genoemde rondzendbrief door-
zendt naar de plaatselijke Hervormde
kerkeraden. We hopen echter, dat we
door dit artikel enkele misverstanden
weggenomen hebben. Er zijn helaas in
ons vaderland media, die de misverstan-
den aanwakkeren rond de Wereldraad
van Kerken. Soms ben je zelfs geneigd te
vragen: ze doen het toch niet opzette-
lijk?

Wie het complete schrijven van het
Moderamen eens wil doorlezen, kan het
verkrijgen op het adres: Deldenseweg 2
en Ruurloseweg 19. Het Moderamen
besluit het inleidende woord tot genoem-
de brief met deze woorden: "Wij hopen,
dat de gemeente zich in hun voorbede en
verschillende vormen van^aadwerke-
lijke hulpbetoon zullen latj^piden door
de gerechtigheid, die ons is geopenbaard
en de barmhartigheid waar wij zelf van
leven"
Er is veel, te veel terreur eneeweid.
Ook in de landen van zuid^H-afrika.
Terreur tegen terreur, j^^eld tegen

geweld
Het lijden onder de burgerbevolking is

groot.
We moeten/kunnen mensen in nood,
vertrapten, verdrukten, geknechten, ge-
krenkten helpen.
Dat en dat alleen wil doen het Speciale
Fonds ter bestrijding van het Rassisme
van de Wereldraad van Kerken, het
P.C.R.
En zij doet dat met speciale, vrijwillige
giften, die daarvoor uitdrukkelijk door
de gever/geefster bestemd zijn.
Niet voor geweld, maar voor humani-
taire hulp aan mensen in nood.
En stel je eens voor dat-de-kerken-het-
niet-zouden-doen!

J.C. Krajenbrink.
Ruurloseweg 19.

Gemeentenieuws
1. Wijzinging portefeuilleverdeling Bur-
gemeester en Wethouders.
2. Spreekuur wethouder Lichtenberg.

Punt 1. Wy zingen portefeuilleverdeling
Burgemeester en Wethouders:
Bij nader besluit is overeengekomen dat
de portefeuille Openbare Werken en
Bouw- en Woningtoezicht door wethou-
der Bogcheiman zal worden behartigd.

Punt 2. Spreekuur wethouder Lichten-
berg:
Wethouder Lichtenberg zal op donder-
dag 12 oktober a.s. geen spreekuur
houden.

Leesprogramma
In verband met de kinderboekenweek,
die dit jaar het thema "Stad en land"
voert kunnen alle kinderen weer mee-
doen aan een leesprogramma.
In de bibliotheek staat een boom; deze
boom is kaal, maar... dit hoeft niet zo te
blijven.
Kom naar de bibliotheek, vraag welke
boeken je moet lezen en dan hoor je wel
hoe de boom weer vol met bladeren kan
komen.
Ook kunnen kinderen van 10. 11 en 12
jaar meedoen aan de voorronde van een
dialektvoorleesdemonstratie. Op 28 ok-
tober wordt in Schöppingen (Dld) op de
jaarlijkse dialektdag een leesdemonstra-
tie gehouden in de verschillende streek-
talen. Inlichtingen kunnen bij de biblio-
theek gevraagd worden.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Olbert Manders zat zondagmargen nao de koffie veur 't huus op de
banke un piep tebak te roken, 't Was zachte veur de tied van 't jaor
en dan mos i'j 't t'r nog maor effen van nemmen, 'n zommer was
toch al neet zovölle moois ewes. Allichte kwam d'r vandage ok nog
wel 'n enen of 'n anderen op zien huus af, vri'jdag had in de krante
estaon dat zien boerderi'jken met anderhalve bunder grond te koop
was. Gistren waarn d'r al vescheidene luu weazen kieken,
daorumme bleef e vandage dan ok maor un berjen bi'j de poste, i'j
konn'n nooit wetten. De meesten van die kiekers hadd'n de boek
wel dikker ehad as de pottemenee, dat had e al wel gauw deurehad
en ok wel vewacht. Maor hee had de tied 't Huusken wat e zich in
darp had weer ekoch kwam toch pas in maert vri'j. Hee had t'r nog
maor un goed ketierken ezett'n too d'r al un groten mercedes bi'j
um veur de deure stille heel. Un nog vri'j jonge kearl met dito
vröuwken stappen uut en kwammen op Olbert toelopen. Of hier
meneer Manders wonen was zien vraoge, hee stellen zich veur as
Dingemans.
"Now, meneer is in de holtloze maor Manders steet hier veur ow"
zei Olbert. Hee menen dizzen kearl al us eerder ezien te hemmen
en nao effen naodenken kwam e d'r op. 't Was now al weer zo'n
jaor of acht eleen dat Olbert meneer Dingemans ok argens in de
buurte van Dennendarp was tegen ekommen. Dingemans was toen
nog student ewes, hee leem in die dage veur dokter. An de zandweg
waor zee toen mekare in tegen ekommen waarn lei un old
boerderi'jken dat deur een of anderen generaal of zoiets met volle
geld um etoverd was tot un soort paleis, althans dat menen ezelf,
neet iederene was 't daor met eens. Zoas de meesten van zien
leaftied die op de hoge schole zit bemuuien Dingemans zich nogal
met de poletiek en had in die dagen un rood j&sken an, letterluk
zowel as figuurluk. En in de ogen van de student Dingemans was
dat mooie huus helemaol niks. Dat mos gewoon neet meugen dat
een man zovölle geld had en zo rejaal kon wonen. As 't an student
Dingemans lei wier d'r van zukke huuze zovölle belasting evorderd
dat gin mense 't nog in zien kop zol haal'n zoiets te prakkezeern.
Olbert oaverdach zich dit alles too meneer Dingemans um vroog:
"En is dit nu het huisje wat te koop is?" "Jao, dat he'j goed, a'j d'r
leefebri'je in hebt kö'j d'r oaver un half jaor in". "En wat vraagt u
er voor?" "Da's veur un student denk ik neet te betalen". Oh,
maor meneer Dingemans was gin student meer, hee was alange
afestudeerd en was now dokter met un goeie praktijk. "Dan not ut
negen ton opbrengen" zei Olbert. "Dat is schandalig, om zoveel te
vragen voor zo'n klein huisje" "A'j mooi wilt wonen mo'j ok maor
mooi betalen, veur ach jaor trugge too'k daorguns met ow heb
staon praoten von i'j 't maor niks dat die mensen daor zo rejaal
woonden. I'j bunt schienbaor nogal van gedachten verandert".
Met un: "Kom vrouw, met deze man is niet te praten" trok meneer
Dingemans op 'n auto an. Olbert leet um maor gaon. Daor waarn
nog anderen zat die hier graag wilt kommen wonen, bi'j ons in d'n
Achterhook.

Tennis
Hans van Lochem en Anneke Honig
tenniskampioenen
Voor de clubkampioenschappen van de
Vordense tennisvereniging "Vordens
Tennispark" hadden zich niet minder
dan 75 dames en heren ingeschreven,
zodat er in totaal 3 weekends in het
kader van dit kampioenschap werd
getennist. Zowel in de voorrondes als
tijdens de finalepartijen was de spanning
bijzonder groot. In het herenenkelspel
moest Hans van Lochem het in de finale
opnemen tegen Rinus van Beem, nadat
van Lochem in de halve finale Henk
Dekker had verslagen. In deze finale-
partij won van Lochem de eerste set met
6-1; de tweede set bracht eenzelfde score
in het voordeel van Rinus van Beem. In
de derde set nam van Beem een 0-4
voorsprong. Hans van Lochem kwam
ijzersterk terug en won tenslotte met 6-4,
waardoor hij Vorden kampioen werd.

Bij de dames ontmoette Anneke Honig
opnieuw Tiny Hompe in de finale. De
dames waren volledig aan elkaar ge-
waagd, hetgeen een spannende finale tot
gevolg had. Anneke Honig zegevierde
tenslotte met de cijfers 6-4; 1-6 en 7-5 en
werd daardoor opnieuw kampioen van
Vorden. Bij de heren B won nieuwkomer
Hans Chevalking in de finale van
Herman Breunis.

De uitslagen van de Vordense kam-
pioenschappen waren als volgt:
Herenenkel: 1. H. van Lochem; 2. R.
van Beem; 3. H. Dekker; 4. J. Oosten-
enk.
Herenenkel B-klasse: 1. H. Chevalking;
2. H. Breunis; 3/4 H. Helmink, H.
Jansen.

Verliezersronde heren enkel (A) 1. J. te
Brake, 2. R. van Wijk. (B) 1. C.

Roelof se; 2. J. van der Meer.
Dames enkel: 1. A. Honig; 2. T.
Hompe, 3. G. Ubink, 4. T. van Houte.
Verliezersronde: 1. J. Roelofse, 2. P.
v.d. Voort.
Mix: 1. H. Dekker/T. Hompe, 2. D.
Wijens / A. van Lochem, 3. R. van
Wijk / J. van Wijk, 4. Oostenenk / C.
v.d. Meer.
Heren dubbel: 1. H. van Lochem / R.
Brasz, 2. R. van Beem / J. Oostenenk,
3. P. Pijnappel / H. Dekker, 4. J.
Honig/ R. van Wijk.
Dames dubbel: 1. J. van Wijk / A.
Honig, 2. A. van Lochem / T. Hompe,
3. G. Ubink / J. de Gruyter, 4. H.
Wempe / H. Coppiens.



zaterdag 30 september van 's morgens 10.00 uur tot 's middags 17.00 uur.

Open huis bij H.CJ.
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Over deuren gesproken...
Voordeuren, balkondeuren, binnen-
deuren, en tuindeuren zijn
dingen waar doorgaans niet op gelet
wordt. Maar wij maken van uw deuren
waardevolle meubelstukken, passend bij
uw interieur.

Alles massief eiken.
Van oerdegelijke Slavonische kwaliteit,
maar ook massief teak, merbeau en
afzelia. Alle deuren worden op maat
geleverd.

Ook naar uw eigen
ontwerp.

(ver)bouwen moet
ken hebben.

Voorlichting staat voorop bij de H.C.I.

Wij zien voorlichting als één van onze belangrijkste taken.
Vandaar nodigen wij U uit, naar onze voorlichtings-
demonstratiedag te komen.
In onze moderne showroom, brengen wij U graag op de
hoogte, wat er op het totale „Bouw" gebeuren te koop
is:

t.C.I. is groot in keukens.
Een keuken is en blijft een belangrijke
ruimte voor iedere vrouw. Laat ons u
daarom adviseren want bij H.C.I. staan
keukens te kust en te keur.
Tevens leveren wij de modernste
inbouwapparatuur.
Deze dag zal een demonstratrice van het
grote merk Atag, een elektro oven
demonstreren en de vele lekkere hapjes
die zij klaarmaakt, zullen u worden
aangeboden.
Alle recepten, komen voor in het grote
Atag kookboek, die wij U deze dag voor
een sterk gereduceerde prijs aanbieden.

i j

En

in open haarden
Nu met uw open haard energie
besparen door
C. V. CIRKEL BELUCHTING

H.C.I. bij de tijd.
met de alleénverkoop van
de Cirkel beluchtings Open haard.
Tijdens. Open Huis
Fabrieks-adviseur
aanwezig.
In deze eeuw van techniek zijn we veel
gewend, maar met een open haard
energie besparen is toch wel revolutionair
De achterwand van die open haard is in
feite een verwarmingstank van dikwandig
staal, waar het water van de bestaande
centrale verwarming doorstroomt.

Kies de mooiste schouw
Kom naar de H.C.I.

In onze showroom staan
vele modellen, kompleet
geïnstalleerd.

Wij zijn leverancier van de
topmerken:

Oldenstijn
Belfires
Helex
Dru gassets

Ook voor deskundig advies.

Deze C.V. Cirkel Beluchtingshaard
onttrekt haar zuurstof niet aan de
woonkamer, maar vanuit de kelderruimte
of direkt van buiten. Het voordeel daarvan
is o.a.:
a. geen zuurstofgebrek in de woonruimte.
b. geen condensvorming op de ramen.
c. geen ontregeling van de bestaande

C.V.
d. geen stof en as in de woonkamer.
Deze open haard wordt onderdeel van de
C.V., omdat de verwarmingstank achter
de haard wordt aangesloten op de
bestaande centrale verwarming in huis.

j

Black/Decker
Krachtig elektrisch gereedschap.
Tijdens het open huis, demonstratie van |
industrie en hobby gereedschappen
en speciale open huis aanbiedingen.

Over isoleren gesproken.
Kom naar de H.C.I.
Isoleren omdat we zuinig moeten zijn.
Zuinig met energie.
Van elke f 100,— die u aan stookkosten
besteedt, kunt u f 45,— als weggegooid
geld beschouwen. Geld voor warmte die
direkt door dak, muren en vloer verdwijnt
zonder u van nut te zijn geweest.
Isoleren is de oplossing.
Glas-of steenwol is het beste
Simpelweg omdat het én de meest
doeltreffende manier is én de voordeligste
én de veiligste. Dankzij een aantal unieke
eigenschappen: Brandveilig en
onaantastbaar (kan niet rotten), en is
bestand tegen ongedierte.

Een behaaglijk woonklimaat het hele
jaar door.
Vanzelfsprekend in de herfst en winter.
Met daarbij de behaaglijke gedachte dat
u ondertussen minder geld verstookt.
Maar ook in de zomer doen deze mate*
rialen hun dienst: een goed geïsoleerd
huis blijft aanmerkelijk koeler. Dus ook
dan aangenamer.
Speciale steenwolvoorlichting van
11.00- 14.30 uur.

DUROX Gosbeton

Ook de
DUROX demonstratie - voorlichtingsbus
komt 30 september naar de H.C.I.
Met een mobiele demonstratie-unit zullen
de verwerkings-, bewerkings- en
afwerkingsmogelijkheden van durox
produkten worden getoond, toegelicht en
gedemonstreerd.

H.C.I. ook groot in stenen
Baksteen wordt uiteraard door zijn rustig
karakter steeds meer toegepast in de
bouw, voor zowel interieur als exterieur.
In onze showroom hebben wij een
steenboutiek , waar wij u vele
kleuren en toepassingen kunnen laten

Sanitair

Vele nieuwe badkamers in onze
showroom.

Sanitair van betrouwbare herkomst.
U ziet dat traditie kan samengaan met
een frisse visie op het binnenhuis
gebeuren. Die visie treft U zeker aan in de
H.C.I. showroom.
Maak met onze mensen Uw ideeën rond
als U Uw badkamer, of toilet
duurzaam wilt verfraaien.

Een Wereld van tegels bij
deH.C.I.
Wederom is onze Collectie wand- en
vloertegels uitgebreid.
Levende schoonheid denkt u, als u onze
enorme collectie wand tegels ziet.

Kom naar onze speciale Voorlichtings-
stand. Adviseurs van MOSA, één van
de grootste tegelfabrieken zullen U
graag te woord staan.

H.C.I BOUWCENTRUM U.B.l
Wie bouwt kijkt eerst bij HCI

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121.

Wat is eigenlijk een sauna

Komt dit eens vragen en bekijken bij de
H.C.I. Komplete opstelling.

Zonnebank
Zomer en winter heerlijk bruin

volkomen veilig bruinen

SHOW - DEMONSTRATIE - VOORLICHTING



EXPOSITIE NIEUW& ANDERS
Bij al het Citroen nieuws over de modellen

'79 krijgt u zaterdag a.s. ook een leuk presentje:
Een schattig zelfmaak-eendje.
Als symbool voor de Citroen 2CV, een unieke
auto met een legendarische bijnaam.

Grote
Citroen Najaarsexpositie
zaterdag 30 september

O nze showroom is aanstaande zaterdag zeker een
bezoekje waard. Vooral wanneer u er prijs op stelt

eens vrijblijvend kennis te maken met wat Citroen aan
nieuws zoal te bieden heeft.

En wij kunnen u op de Grote Najaarsexpositie
natuurlijk uitvoerig inlichten over belangrijke Citroen
aspecten als veiligheid, zuinigheid en comfort.

Alsook over de rijklaarprijzen en de uitgebreide
Kroongarantie. De bijzondere vormgeving van Citroen
kunt u met uw eigen ogen aanschouwen en de bijzondere
rij kwaliteiten beproeven in een overtuigende proefrit.

Traditiegetrouw laten wij u niet met lege handen naar
huis gaan.
U krijgt van ons het materiaal om zelf met naald en
draad een alleraardigst eendje te maken.

De Citroen LN heeft een 602 cm3 motor, versnellingsbak van het type GS,
solide carrosserie en een laag gewicht (675 kg). Luchtkoeling. Twee onafhanke-
lijk neerklapbare vckterstoelen en daardoor een variabele bagageruimte van
118, 193 of 292 dm3.
U rijdt al\LNvoor de rijklaarprijs van fl 10.985 -

De Citroen CX is er in vele verschillende uitvoeringen: Con/ort, Super,
Pallas, GTi, Prestige, Break en Familiale. Met benzinemotor al of niet met
elektronische inspuiting en als diesel. Met een gewone 4-versnellingsbak,
5-versnellingsbak of met een C Matic (semi-automatisch).
U rijdt al CX voor de rijklaarprijs van ft 24.145 -

^tt is er nieuwby Citroen?

Speciale aanbieding: de GS Basalte f 16.950,- rijklaar.
Er komen er maar 400 van in Nederland en daarom is 't wel een zeer

exclusieve auto. Bovendien 1222 cm3 motor, zwarte carrosserie met rode
strepen. Speciale wieldoppen.iMistlampen vóór. Verchroomde buiten-
spiegel.Schuifdak. Heel aparte rood/zwarte stoffen bekleding. Hoofd-
steunen op voorstoelen. Inclusief radio-uitrusting (antenne en speaker).
Rondom gekleurd glas en gelaagde voorruit.

GS X3: fel, snel en sportief.
De snelste GS, de opvolger van de X2, heet X3 en heeft een nieuwe

motor van 1299 cm3. Door deze motor kunt u nog sportiever rijden en nog
feller accelereren zonder dat het ook maar een druppel benzine méér
kost.

GX 2500 Diesel Pallas: nu ook met 'n 5-versnellingsbak.
Daardoor een nog lager verbruik en nog fellere acceleratie. Dit opge-

teld bij zijn hoge top (156 km/h) en opvallende gcruisloosheid maken
deze CX tot de comfortabelste diesel ter wereld.

GX: nu met 2 nieuwe consoles.
Een nieuwe console met een verbeterd ventilatie- en verwarmings-

systeem lijkt slechts een geringe verandering, maar het is wederom een
perfectionering in het unieke concept van deze bijzondere auto. Boven-
dien in de CX Pallas en GTi ook nog een nieuwe dakconsole (niet bij
uitvoeringen met elektrisch schuifdak).

Acadiane: een wel zeer voordelige bestelwagen.
De waardige opvolger van de besteleend met nog meer ruimte.

Nuttig laadvermogen 475 kg. Comfortabel interieur. Neerdraaibare
portierruiten.Topsnelheid 100 km/h. Uiterst praktisch en zuinig.

Automobielbedrijf A. Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo

tel. 05735-l 753

^

welkooi»
KINDERDIERENDAG
Hallo, bazen en bazinnen. Komen
jullie zaterdag 30 september met je
eigen huisdier naar onze Welkoop
winkel?
Tuurlijk! Deskundige mensen zitten
daar dan klaar om jullie troeteldieren
te beoordelen.
Specialisten die advies geven over
verzorging, gezond voedsel enz. Want
je weet, eenmaal per jaar worden
alle dieren extra in het zonnetje gezet.
Nou, Welkoop zorgt ervoor, dat jullie
dieren helemaal verwend worden.
En omdat we het leuk vinden dat
jullie komen, krijg je een leuke ver-
rassing mee. We maken er met z'n
allen een fijne feestdag van.
Tot zaterdag 30 september, van 09.00
tot 12.00 uur.' Welkom met je troeteldier
bij Welkoop.

welkoop
Ruurlo, Stationsstraat 14
Vorden, Stationsweg 20

Op de
nieuwe

kollektie van

SHOES
De vakman kan het weten.
Eve + Adam Shoes zijn natuurlijk beter.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

MODECENTRUM
TEUNISSEN - Ruurlo

EEN BEGRIP
VOORMENSEN
DIE MODE ZOEKEN

EN ALTIJD EXTRA AANBIEDINGEN!!

Mantels tot maat 54 vanaf 159,-
CoatS vanaf 89,-

Bontjasjes vanaf 198,-
Suède en nappa vanaf 139,-
Modieuze rokken v a n a f . . . 35,-
BlOUSeS in unie en bont. Vanaf. 19,95

Grote kollektie spencers -
vesten en pullovers

RUURLO
Vrijdags koopavond tot 9 uur - 's woensdags de hele dag open -
's maandags gesloten



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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Voor Preüy-markt, hebt u
spulletjes voor ons? geeft niet
wat het is! U doet de
zwemclub er een plezier mee.
Bel 2523 en 't wordt elke Ie
zaterdag van de maand
gehaald.

EIGEN MERK SIGAREN
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . . ƒ 12,50
SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vctden. Tel. 1301

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

Gratis kleiuenvergroting
13 X 18 en 13 X 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk
Drog. De Olde Meulle

iFa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

Ook i-oor betrr slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marlens
Zutphenseweg - Vorden

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s. v. p. inleveren voor
donderdag

Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"

. Grote sortering
Rookartikelen

Beleefd aanbevelend.
Fa. v. d. Wal, Dorpstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

Een kolbert of een sportieve
blazer? Als het aan ons ligt
neemt u ze allebei. Met een
fijn stel broeken en dito
overhemden. Dan bent u
voorlopig klaar.
En goed ook l

nou eigenlijk?

Wul ink

Kampioen alle afstanden

Hoe goot 't in de praktijk? Precies: op 'n bepaald moment
ontdekt u, dat uw armen zomaar te kort worden; dat u de
krant verder van u af moet houden om nog scherp te kunnen
lezen.

Oplossing? Een leesbril! Hoewel: met 'n gewone leesbril
ziet u maar op één afstand scherp.

En in de verte kijken met zo'n leesbril gaat niet goed.
Bovendien: een leesbril vertoont vaak de neiging om af te
zakken, hij wordt - door 't op- en afzetten - steeds minder
„neusvast'.

Als brildrager wordt zo'n aparte leesbril een bezoeking: u
moet alsmaar „wisselen". Een dubbelfocus-bril dan?.

Maar don ziet iedereen, dat u „aan de leesbril" bent
Ook ziet u dan maar scherp op twéé afstanden.

Het meest effectieve systeem
Ja, écht ideaal is de Ultrovue AO7-bril. Dat is: elk denkbaar

modern montuur met Ultravue AO7-glazen.
Want daarmee ziet u scherp op alle afstanden, donkzij de

ingebouwde oplopende sterkte.
Dus: onzichtbaar voor anderen. Wél zo progressief dus.

Een systeem, dat u voor de rest van uw leven nooit meer
hoeft te veranderen.

En zelfs als leesbril te verbergen in een modieuze
dégradé-bril die net een zonnebril lijkt Alléén een Ultravue
AO7-bril is licht in gewicht, met dunne glazen, onbreek-
baar, „fraai ogend" en optisch het einde.

Onze (oog-)wenk: stap 's naar een erkende Ultravue
AO7-opticién, uw specialist voor progressieve lenzen.

Hij weet u de glazen perfekt aan te passen.

Ultravue AO7: de bril die 't allemaal érg scherp ziet!
-uw opticien-

LÉirovue
AO7 AGROOTKORMEUNK

JKXlogerie goud & zilver optiek
Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

Een vlotte
moderne schoen
Dat is te zien,maar
pasvorm moet u voelen

Merk hoe prettig de voet-
vorm binnenzool aanvoelt
en het zachte leer zich soe-
pel om uw voet sluit.
Ja, u bent goed af met

De modeschoen met voetbed

vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Doe-het-zpf -centrum

H ARM S E
te VordenP

Altijd beter,
altijd goedkoper!
HET ADRES VOOR...

— Tapijt en gordijnstoff en
— Meubels

voor tiener-kamers
— Spots inbouw en opbouw
— Baden,

wastafels en kranen
— Keukens en kasten
— Aanbouwkeukens

eikenhout en kunststof
en eikenhout-kunststof-
combinaties

— Wandtegels ruim 130 ver-
schillende soorten

— Vloertegels
ook ruime kollektie

— Gereedschappen
— Stenen, zand en cement
— Hout en plaatmateriaal
— Houtbewerkings-

machines
— Behang

en wandweef sels
ruime keus en spot-
goedkoop

— Openhaarden
nergens zo goedkoop,
ookgashaarden.

— en nog veel, veel meer.
— Altijd speciale

aanbiedingen.

Breng een bezoek aan ,

Doe-het-zelf -centrum
HARMSENteVorden
Tel. 05752-1486

*fc

LAMMERS
Meubelen Tapijten
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 1421

Nu op alle nog in voorraad zijnde

tuinmeubelen
15% KORTING

Draayer's Shop Centrum
Raadhuisstraat 2, Vorden

Teger Voeders
Spoorstraat 4 - Ruurlo - Telefoon 1224

LID
V.V.M.

- M.U. mengvoeders
- Kunstmest
- Brandstoffen
- Gespecialiseerd in

paardenvoeders en
kleindiervoeders

Wij komen U gaarne informeren over
onze:

- M.U. Mengvoeders
(scherpe prijs)

- prijsgarantie
mestvarkens

- Biggenafzet
- Adviezen hokken- en

stallenbouw

Bel ons! 05735-1224
05753-1756
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Vijftigjarig huwelijk
Op donderdag 28 september a.s. is het vyftig jaar geleden van Herman
Bouwmeester en Gerritjen Pardys elkaar op het Vordense gemeentehuis het
ja-woord gaven. Herman, de bruidegom, werd op 6 september 1906 geboren op de
boerdery "Het Olde Rikkenberg" in de buurtschap Linde. De bruid, Gerritje, was
een Kranenburgse van boerdery "Het Meulenbrugge" en samen betrokken zy toen
het nieuwe landbouwbedrijf aan de Schuttestraat 26, dat /y toen "Nieuw
Rikkenberg" doopten.

Zij begonnen te "boeren" met 9 ha.
grond (gemengd bedrijf) en ongeveer zes
melkbeesten. Nu heeft zijn inmiddels
ingetrouwde zoon Hendrik het bedrijf
overgenomen en is dit uitgegroeid tot
plm. 25 bunder met ca. 60 melkkoeien,
en verder fokvarkens en kippen.

Naast zijn drukke dagtaak als boer had
hij vroeger nog tijd voor het verenigings-
en sociale leven., Hij was onder meer
bestuurslid van de CLV Ons Belang
Linde, bestuurslid van de GMVL afde-
ling Vorden, commissielid Volksfeest
Linde, hoofdgeërfde van het Water-
schap van de Baakse Beek (van 1964-

1976). En gemeenteraadslid voor de
partij Gemeentebelang (van 1954-1957
en 1960-1961). Als gemeenteraadslid
maakt hij zich zeer verdienstelijk onder
meer voor verharding van zandwegen
(Schuttestraat), de aanleg van electra in
de buurtschappen en andere gemeente-
belangen.
Als hoordgeerfde van het Waterschap
heeft hij nog net de algehele verbetering
en daardoor beheersing van de Baakse
Beek en Veengoot meegemaakt. Zij
vrouw is nog steeds lid van de Bond van
Plattelandsvrouwen in Vorden (vanaf de
oprichting) en doet mee met de bejaar-
dengymnastiek.

EHBO-oefening:
slachtoffers snel in ziekenhuis

Naar aanleiding van een aantal rampen dat onlangs plaats had in het buitenland
werd vorige week de paraatheid beproefd van de afdelingen in het rayon Zutphen
van de Kon. Ver voor EHBO. Ter gelegenheid van haar vyi' en twintigjarig bestaan
mocht de afdeling Ruurlo een oefening organiseren en dat werd de "ramp" op het
terrein van houthandel Wesselink aan de Borculoseweg. Ongeveer vyf en twintig
"slachtoffers" van ontploffing ontstaan door onvoorzichtig overtanken van
benzine moesten zo snel mogelyk met ambulance auto's naar Het Nieuwe Spittaal
in Zutphen worden gebracht, waar meteen het daar geldende rampenplan werd
beproefd.

EHBO-ers en ambulance auto's uit
Ruurlo, Zutphen, Lochem, Doetinchem
Lichtenvoorde, Groenlo en Borculo
zorgden ervoor dat binnen een uur na de
alarmmelding alle slachtoffers in de
behandelkamers van Het Nieuwe Spit-
taal konden worden opgenomen. De
slachtoffers lagen ver over het terrein
van Wesselink verspreid, zelfs op het
dak en op een vrachtauto! Een hoog-
werker uit Lochem moest er aan te pas
komen om een kraandrijver uit zijn
cabine te halen. De brandweer van
Ruurlo had een belangrijk aandeel in de
reddingsoperaties en het bluswerk.

De snelle afwikkeling van de hulpver-
lening stemde de EHBO-ers en dr.
Doornbos, die de leiding had, tot
voldoening. Geconstateerd werd dat er
fouten waren gemaakt, maar dat was
juist het doel van de oefening: bekijken
hoe en waar, om ze tijdens de hulp-
verlening bij een echte ramp te kunnen
vermijden. Verder werden de resultaten
gunstig beïnvloed door het goede weer:
er was geen sneeuw, ijzel of mist en
bovendien had de oefening plaats ruim
na het avondspitsuur. Dat waren rede-
nen om maar geen statistische con-
clusies uit de resultaten van deze oefe-
ning te trekken.

'Graafschapryders'
Provinciaal kampioen orienteringsritten

Het bestuur van de Vordense motorclub
"De Graafschaprijders" heeft bericht
ontvangen van de KNMV dat bij de
orienteringsritten het autoteam van "De
Graafschap" kampioen van Gelderland
is geworden. Het team bestaat uit W.D.
Wesselink, mevr. G Wisselink, mevr. E.
Regelink, B Regelink, J. Luiten én E. A.
Verstege, G. Versteege en mevr. B.
Versteege, J. Mennink en mevr. G.
Mennink.

Individueel gelukte het het echtpaar
Wisselink tevens om kampioen van
Gelderland te worden, terwijl bij de
motoren B.A.W. Horsting en mej. H.
Spee provinciaal kampioen werden.
Zaterdag 30 september wacht voor de
nieuwbakken kampioenen een uiterst
zware opgave want op deze dag worden
namelijk de Nederlandse kampioen-
schappen gehouden in Vlissingen. Bij de
auto's neemt de equipe Wisselink ook

indivitueel deel. Bij de motoren zal het
team behalve uit B.A.W. Horsting en
mej. Spee, bestaan uit J.H. Oolbekkink,
C. Radstake en K.v.d. Wey en D.J.
Rouwenhorst. Genoemde personen ne-
men eveneens deel aan het individueel
kampioenschap.
Het hoofdbestuur van de KNMV grijpt
tijdens de Nederlandse kampioenschap-
pen tevens de gelegenheid aan om de
kampioenen van vorig jaar te huldigen.
Hier zijn ook leden van "De Graafschap-
rijders" bij betrokken. Het duo C.
Radstake en B. Regelink werd in 1977
namelijk bij de motoren kampioen van
Nederland. Het motorenteam van "De
Graafschaprijders" wordt ook gehuldigd
want zij werden vorig jaar tevens natio-
naal kampioen. Dit team bestond uit C.
Radstake en B. Regelink; D.J. Rouwen-
horst en J. Luiten; B.A.W. Horsting en
A. de Bruin; J.H7OoTbekkïnk en DTJ."
Tuitert. Dick Tuitert zal de huldiging
evenwel wegens een ongelval (been-
breuk) niet mee kunnen maken.

Voetbal
Vorden en RKZVC na levendige wed-
strijd 1-1.
In een levendige partij voetbal hebben
Vorden en koploper RKZVC de punten
broederlijk verdeeld. Een gerechtvaar-
dige uitslag waarbij de ploeg uit Zieu-
went, met name in de eerste helft, beter
speelde maar waartegenover de thuis-
club een flinke dosis enthousiasme te-
genover stelde. Zoals gezegd de eerste
helft waren de bezoekers beter. Snel
opgezette aanvallen meestal ingeleid
door aanvoerder Storkhorst deed het
ergste voor Vorden vrezen, alhoewel
Geert Heersink bij een tegenaanval
rakelings over knalde. In de vijftiende
minuut namen de bezoekers een 0-1
voorsprong. Voor de derde keer in deze
competitie gebeurde dat voor Vorden op
een elemielige manier. Hans Stokkink
probeerde op gegeven moment de bal
terug te spelen op doelman Harms maar
had daarbij Guus Slot over het hoofd
gezien, die vervolgens simpelweg kon
scoren. Even later moest Bertus Nijen-
huis de bal bij een inzet van Knippen-
borg uit het verlaten doel schieten.

Het pleit voor Vorden dat men het hoofd
niet liet hangen, maar door bleef knok-
ken voor een goed resultaat. In de
tweede helft viel van het overtuigende
spel van RKZVC niet veel meer te
bespeuren deels doordat Vorden keihard
werkte en de spelers er niet tegenop
zagen "te blijven gaan". Kansen waren
er evenwel over en weer. De beste kans
voor RKZVC toen Bokkes de bal op de
doellijn zag afgeketst door de attente
Reinier Teerink. In de 25e minuut viel
de gelijkmaker. De naar rechts uitge-
zwenkte Bert Vlogman ontdeed zich op
fraaie wijze van enkele tegenstanders.
Zijn voorz^^op maat werd even fraai
door GeeJlB^ersink ingekopt. Een paar
minuten later ontsnapte het doel van
Joop Ekelder aan doorboring toen de
doorgebroken Heersink op onreglemen-
taire de b^sn onder het lichaam werden
weggegle*^^ De overigens voortreffelij-
ke scheidsrechter Dorshorst wuifde een,
toch beslist terechte strafschop weg. Het
bleef zodoende 1-1 in een voor het tal-
rijke publiek aantrekkelijke wedstrijd.

SHE-Ratti: 1-3.
De Kranenburgers hebben in de uit-
wedstrijd tegen SHE Hall een fraaie 1-3
zege behaald. Het was een harde wed-
strijd. Na twintig minuten kon SHE de
leiding nemen via een van de midden-
veldspelers. De Ratti-doelman Harry
Sommer kwam wat aarzelend uit zijn
doel en voordat hij er erg in had
verdween de bal in de linkerbeneden-
hoek: 1-0. Het werd gelijk door rechts-
buiten Rudi Heuvelink, die een lage
voorzet van zijn broer Robby, die op de
linkervleugel speelde, rustig inschoot:
1-1.

Ratti, dat weer een versterking had
gekregen door het meespelen van Jan
Schoenaker, bleek in de tweede helft
sterker. Na tien minuten wist J. Schoen-
aker, die als spits fungeerde, de bal
keihard vanaf ca. achttien meter ineens
in te schieten: 1-2. Vijf minuten voor tijd
lukte het rechtshalfspeler Anton Peters
om een pass van Robbie Heuvelink
uitstekend te benutten. Bij een scrim-
mage voor het SHE-doel scoorde hij
tussen een wirwar van spelers Ratti naar
een 1-3 eindstand.

Sv. Ratti l - Wilhelmina SSS 5 7-2.

Sv. Ratti mocht zaterdagmiddag zijn
ongeslagen positie voortzetten want Wil-
helmina was voor Ratti geen tegenstan-
der. Omdat de aangewezen scheidsrech-
ter zich had afgemeld werd deze wed-
strijd uitstekend geleid door scheids-
rechter G. de Greef. Sv. Ratti dacht
even te licht over de tegenstander want
na 12 minuten stond men met 1-0
achter, hier werd men wel wakker van en
besefte dat er wel gevoetbald moest
worden. Hierna kreeg Sv. Ratti meer
greep op het spel en werden goeie
aanvallen opgebouwd. Het was in de 25
minuut toen Ratti door een doelpunt van
W. Wiegerink naast Wilh. kon komen.

Hierna werd Wilh. totaal weggespeeld,
het was H. Stoltenborg die de stand op
2-1 bracht Sv. Ratti speelde gemakkelijk
en kreeg ook alle vrijheid aangeboden.
H. Sloetjes bracht de stand door een
keihard schot in de bovenhoek op 3-1 en
nog voor rust kon P. Bielawski de stand
op 4-1 brengen. Sv. Ratti speelde te
lakoniek en daar kon Wilhelmina nog

eenmaal profiteren 4-2. Hierna kreeg
Sv. Katti nog vele kansen die onbenut
bleven liggen. Het was J. Nijenhuis die
in het veld was gekomen voor H.
Bogchelman die de stand met een af-
standschot op 5-2 kon brengen. Hierna
werd noch door H. Stoltenborg en J.
Dijkman gescoord zodat de stand op 7-2
voor Sv. Ratti kwam te staan. Met deze
wedstrijd die zonder spannende momen-
ten verliep komt Sv. Ratti na 4 wedstrij-
den als koploper met 8 punten te
voorschijn.

Uitslagen Sv. Ratti
af d. zaterdag Sv. Ratti l - Wilhelmina
SSS 5 - 7-2; Sv. Ratti 2 - Wilhelmina
SSS 4 4-0; Almen 5 - Sv. Ratti 3 2-3.
afd. jeugd: Pax Al - Sv. Ratti Al 3-4;
Sv. Ratti BI - S.H.E. BI 2-1; Dierense
Boys Cl - Sv. Ratti Cl 2-3.
afd. zondag: S.H.E. l - Sv. Ratti l 1-3;
S.C.S. 3 - Sv. Ratti 2 3-6; Sv. Ratti 3 -
Hercules 4 1-0.
afd. dames: Vios B. 2. - Sv. Ratti 2 6-0.

Programma Sv. Ratti
afd. zaterdag: D.Z.C. 6 - Sv. Ratti 1; Sv.
Ratti 2 - Eerbeekse Boys 3; Sv. Ratti 3 -
A.Z.S.V. 8; SSSE 5 - Sv. Ratti 4.
afd. jeugd: Sv. Ratti Al - A.Z.C. A2;
V.V.Vorden B2 - Sv. Ratti BI; Sv. Ratti
Cl vrij.
afd. zondag: Sv. Ratti l - S.C.S. 1; Sv.
Ratti 2 - S.H.E. 6; S.CS: 4 - Sv. Ratti 3.
afd. dames: De Hoven l - Sv. Ratti 1;
Sv. Ratti 2 - Witkampers 1.

Volleybal
In de voorbereiding op de competitie
heeft het eerste dames team van Dash de
afgelopen zaterdag in de sportzaal in
Vorden een ontmoeting gehad met het
Ie damesteam van SVS uit Schalkhaar.
Dit damesteam heeft het afgelopen
seizoen in de 3e divisie van de landelijke
competitie goed volleybalspel laten zien.
Zij eindigden op de 2e plaats. De vriend-
schappelijke ontmoeting verliep op een
uitermate plezierige en sportieve wijze.
De Dash-dames voelden zich goed geïn-
spireerd. Zij hadden in het begin duide-
lijk moeite met het 'grote' speelveld
midden in de sportzaal. D^^>riëntatie
was hierdoor nogal moeilij^B)e eerste
twee sets werden in het voomeel van de
gasten beslist. Daarna raakten de Vor-
dense dames goed ingespeeld. De passes
en de opzetten gingen beteAilf en toe
een smash uit de tweede ll^K hetgeen
verrassend werkte. Mede als gevolg van
een goede inzet kon Dash de punten
hiervoor binnehalen. Bij een stand van
2-2 was de 5e set natuurlijk van bijzon-
der belang. Dit betekende voor SVS dat
alle zeilen dienden te worden bijgezet.
Ondanks heftige tegenstand van Dash
werd deze set afgesloten met een stand
van 15-13 in het voordeel van SVS.
Hoewel Dash dus een nederlaag leed was
het spel toch wel hoopvol met het oog op
de competitie. De eerste competitie-
wedstrijd vindt plaats op zaterdag a.s. in
de Sporthal van Lochem tegen Avanti.
De verwachtingen zijn bijzonder gespan-
nen.

De competitie in districts-verband be-
gint maandag 2 oktober a.s. De volley-
balvereniging Dash gaat met 18 teams
deze competitie in. Het programma
luidt als volgt:
maandag 2 oktober sportzaal Zutphen:
Dash a - Isala; Dash 3 (dames) - Hansa
4; Dash 3 (heren) - Almen.
Sportzaal Vorden: Dash 2 (dames) -
WIK 1; Dash 2 (heren) - Harfsen; Dash
l - Wilh. 1.
Sportzaal Almen: DVO 3 - Dash 5.
5 Oktober sportzaal Twello:Dash a -
Bruvoc.

Damesteam volleybal DASH kreeg trai-
ningspakken
Het eerste damesteam van de Volley-
balvereniging Dash heeft nieuwe trai-
ningspakken gekregen. De gulle schen-
ker was de heer E.W. Beckx, eigenaar
van het Aral-service tankstation aan de
Zutphenseweg. Een en ander kwam tot
stand dank zij de bemiddeling van het
clublid Peter Vlogman. Een hartewens
van de Dash-dames en het bestuur is
hiermee in vervulling gegaan.

Op een onlangs gehouden oefenavond in
de Vordense sportzaal bood de heer
Beckx de nieuwe trainingspakken aan,
waarbij Dash-voorzitter de heer Janssen
de tolk van allen was toen hij hen
hiervoor hartelijk dank betuigde.
De foto van het Dashteam verscheen
reeds vorige week in Contact.

Waterpolo

nederlaag geleden tegen Steenwijk. De
ontmoeting werd gespeeld in Zutphen,
Steenwijk was over alle linies de beter
ploeg en speelde Vorden gemakkelijk
naar een forse nederlaag. Han Haze-
kamp scoorde de beide Vordense tref-
fers. De dames van Vorden deden het
zaterdagavond niet beter dan hun man-
nelijke collega's en verloren met niet
minder dan 1-9 van Livo uit Lichten-
voorde.

Dammen

Damclub Vorden wint met 14-6 van
Lunteren
Het eerste tiental van de Vordense
damclub DCV heeft de competitiewed-
strijd tegen Lunteren (uitwedstrijd) met
6-14 gewonnen. De individuele uitslagen
waren: Crum Sr. - Grotenhuis 1-1;
Schaafsma - Ruesink 0-2; v.d Pol -
Masselink 0-2; Veenendaal - Wassink
0-2; Veenendaal - slutter 0-2; v.d. Pol
Nijenhuis l-l;Schaafsma - Lankhaar
1-1; van Harten - Klein Kranenbarg 2-0;
Groeneveld - Dimmendaal 1-1; Crum jr.
- Wiersma 0-2. Het tweede tiental van
DCV verloor de wedstrijd tegen DVD 11
(Doetinchem) met 14-6. Hier waren de
uitslagen: Penterman - Oukes 1-1; van
Drumpt - Heuvink 2-0; Boswinkel - ter

Beest 2-0; Visser - Hoenink 2-0; Pillen -
Wentink 1-1; Donderwinkel - Wiersma
1-1; Busser - Esselink 1-1; Bus - Sloetjes
2-0; Hoopman - Hulshof 1-1; Jiawan -
Wansink 1-1.

Voor de onderlinge damcompetitie van
DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld: Lankhaar - Masselink 0-2;
Hulshof - Ruesink 0-2; Wansink - Nijen-
huis 0-2; Dimmendaal - Krajenbrink
1-1; ter Beest - Rossel 1-1; Wesselink -
Wiersma 1-1; Wentink - Oukes 0-2;
Hoenink - Wassink 0-2; A. Graaskamp -
H. Graaskamp 0-2.

Jeugdafdeling: H. Hoekman - E. te
Velthuis 2-0; H. Vreeman - N. de Klerk
1-1; D. Hoekman - W. Rietman 0-2; R.
Bulten - G. Brummelman 0-2; A.
Plijter- G. Brinkman 2-0; E. Brummel-
man - B. Voortman 2-0; H. Vreeman -
P. Eckringa 0-2; E. te Velthuis - R.
Brummelman 0-2; D. Hoekman - M.
Bulten 1-1; B. Voortman - P. Eckringa
0-2; E. te Velthuis - G. Brummelman
0-2; N. de Klerk - R. Brummelman 2-0;
E. Brummelman - W. Rietman 0-2: R.
Bulten - R. Brummelman 1-1; H.
Hoekman - G. Brinkman 2-0; E. te Velt-
huis - . Plijter 0-2; H. Hoekman - G.
Brummelman 2-0; M. Bulten - P.
Eckringa 2-0.

Laat kinderden
veilig fietsen

In een land als Nederland, waar de fiets
zo populair is, bezit vrijwel ieder kind
een fiets. Een eigen fiets is bij ons voor
ieder kind een vanzelfsprekendheid. Een
nieuwe fiets is voor kinderden dan ook
een traditioneel geschenk en als die fiets
niet als cadeau te verwachten is, wordt
door kinderen het spaargeld benut om
zelf een fiets te kopen. Dat wordt onder
meer bevestigd door een onderzoek dat
enkele jaren geleden werd ingesteld naar
de besteding van spaargeld door jonge-
ren. Sparen voor een fiets bleek daarbij
hoog genoteerd te staan. Het eerste
eigen fietsje is in de meeste gevallen een
driewieler; meer speelgoed dan echte
fiets en er wordt dan ook allereerst mee
binnenshuis gefietst. Het kind raakt
hierdoor al vertrouwd met de fiets. Dan
komt al gauw een tweewielertje aan bod,
met of zonder extra steunwielen. Die
laatste gaan er gauw af. De fiets-hoogte-
eisen groeien mee met het kind totdat ze
zo omstreeks een jaar of veertien, toe
zijn aan de fiets die ook door volwas-
senen wordt gebruikt. Het van jongsaf-
aan omgaan met de fiets is belangrijk,
het kind raakt spelenderwijs vertrouwd-
heid met het vervoermiddel is gunstig
voor de veiligheid in het gebruik. Toch is
het met die veiligheid in het verkeer niet
zo goed gesteld. Ongevalsstatistieken
leren ons dat fietsende kinderen nogal
eens slachtoffer in het verkeer worden.
Dat is natuurlijk niet los t e zien van een
bij kinderen voorkomende grotere alge-
mene ongevalsaffiniteit.

Veilig fietsen moet worden geleerd
Juist omdat kinderen in het verkeer
kwetsbaar blijken te zijn, moet aan hun
veiligheid op de weg veel aandacht
worden besteed. Afgezien van noodzake-
lijk te achten verkeerstechnische voor-
zieningen - die doorgaans op de veilig-
heid van alle fietsers betrekking zullen
hebben - is er in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van ouders en op-
voeders. Zij moeten er op toezien dat het
kind in het verkeer zich zo veilig moge-
lijk gedraagt. Daarbij gaat het globaal
gezien om twee zaken: opvoeding tot
juist verkeersgedrag én het gebruik van
een veilige fiets. Juist verkeersgedrag
moet worden geleerd. Dat vraagt in de
eerste plaats fietsvaardigheid. Stuur
kinderen niet zo maar met de fiets het
verkeer in. Vergeet daarbij ook niet dat
het kind aan een nieuwe fiets, meestal

wat hoog gekozen, moet wennen. Eerst
onder toezicht oefenen en daarbij goed
opletten dat het kind met het produkt
fiets zorgvuldig omgaat. Dat vraag niet
veel tijd. Daarnaast zal het kind ver-
trouwd moeten raken met het verkeer en
hoe in wisselende situaties moet worden
gereageerd. Daartoe is het nodig om
samen met het kind wat te gaan fietsen
en geleidelijk aan ook moeilijke situaties
op te zoeken. Het kind ervaart dan hoe
het in het verkeer moet meedraaien. Dat
hierbij steeds een desnoods overdreven
goed voorbeeld moet worden gegeven, is
vanzelfsprekend. Het net nog even goed
de kruising nemen als het verkeerslicht
al op oranje staat, is taboe. Vertel het
kind tijdens het fietsen waarom u zo en
zo handelt en verklaar onderwijl de
betekenis van de verkeersborden en de
voorschriften die gelden of gedragingen
die zijn aan te bevelen. Wie zich wil
oriënteren over de voor fietsers geldende
verkeersborden en verkeersvoorschriften
vind een overzicht hiervan in het boekje
fiets-etiquette, dat door overmaking van
ƒ 3,60 op postgirorekening nr. 234567
kan worden aangevraagd bij de stich-
ting: fiets! in Amsterdam. Hierin staan
niet alleen alle wettelijke voorschriften
met betrekking tot de fiets vermeld,
maar worden ook allerlei tips gegeven
om juist gedrag in het verkeer te be-
vorderen. Het zijn vaak juist de kleine
dingen die extra aandacht verdienen.

Om een paar voorbeelden te geven. Het
is gevaarlijk om op een fiets een lange
das te dragen die over de schouders
wordt geslagen. Als de uiteinden van
zo'n ellenlange das tussen de spaken van
het achterwiel raken, is de ramp vaak
niet te overzien. Zit er een snelbinder op
de bagagedrager en zo ja, is de klem-
kracht nog voldoende. Vaker vervangen!

Tassen enz. moeten op de fiets immers
degelijk worden bevestigd. Een van de
bagagedrager glijdende tas, brengt de
fiets uit het evenwicht. Tot de meest
voorkomende fouten die fietsers in het
verkeer maken, behoren o.a. niet vol-
doende rechts houden; met z'n tweeën of
zelfs met z'n drieën (altijd verboden)
nasst elkaar rijden, waar dit in verband
met het andere verkeer gevaarlijk is;
door rood stoplicht rijden; niet tijdig of
in het geheel niet duidelijk aangeven
wanneer van richting wordt veranderd;
plotseling stoppen (zonder dit aan te
geven) en kruisen van een zebrapad als
voetgangers oversteken of willen gaan
oversteken.

Forse nederlagen Poloërs
Gehandicapt door het niet meespelen
van onder andere Arjan Mengerink,
Geertjan Sikkens en Herman van Dijk,
heeft Vorden (heren) een kansloze 2-8

Interkerkelijke Vredes-week
In vele kerken en gemeenten wordt deze week, deze weken gesproken over,
gebeden voor en zo ook gewerkt aan de VREDE, de SJALOOM, de
heelheid, de gaafheid van het leven op Gods aarde.

Vrede-lied.
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensenmond dat woord:
wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huiv'rend ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan
vrede de weg voor mijn voeten.



Nieuwe najaars en wintermode 1978/1979
soepel en comfortabel
De collectie voor winter '78/79 is duidelijk gericht op de ruime soepele beleningen
en soepel vallende materialen, waar veel vrouwen zich plezierig in zullen voelen. De
in de zomer ingeslagen [mode]weg wordt dus duidelijk voortgezet. De wintermode
is verder weer erg aantrekkelijk voor de vrouw en al deze boeiende facetten zult u
terug vinden in de kolle^tie van de Modetti-zaak van Visser, Burg. Galleestraat 3
in Vorden waar u een goede persoonlijke bediening en advies krijgt bij het kiezen
van de nieuwe wintermode.

Twee belangrijke modelijnen kunnen wij
in het wintermodebeeld onderscheiden,
n.L:
1. City look, Masculinlook of Oversezed
menswear look; luistert nauw naar
artikelen die wat belijning aangaat zijn
afgeleid van kleding, zoals gedragen in
de herensektor. Maatgevend op dit valk
zijnvooral: bandplooipantalon, korte en
lange colberts, uiteraard tevens met veel
stropdassen, vlinderdassen, petten en
barets.
2. Sportlook; Blazer combinaties zijn
dominerend voor de sportieve combina-
tie, mode met een lichte vrouwelijke ele-

.gante inslag. Er wordt verder veel
gebruik gemaakt van meer klassieke
engelse weef dessins en uni cord, sportie-
ve comfortabele en funktionele kleding.
Er wordt gewerkt met verrassende con-
trasten op het gebied van stoffencombi-
natis en van alle kledingstukken onder-
ling. Pantalons worden opnieuw belang-
rijk. De jasjes zijn kort en vierkant; ze
vallen tot even beneden de taille.

Belangrijk voor de komende winter zijn
de zachte soepelvallende kwaliteiten,
waarbij het accent ligt op uni's, verder
op alle soorten ruiten en ruitjes, tweeds
en shetland. Verder zal het komende
winterseizoen in het teken staan van
harige stoffen met een zachte touche.
Zoals bij de sportlook is aangegeven zijn
met name Engelse stoftypen toonaange-
vend. De kleuren zijn nooit te fel, echter
wel warm en diep, zoals de groene en de
bruine, brique, bordeauxrood, diep
blauw en mauve. Verder bepoederende
zachte winterkleuren. Flannelgrijs en
zwart zijn de basiskleuren, warme tinten
zoals rood en blauw worden veelal als
accentkleuren verwerkt.

Mantels
Bij de mantels en korte jasjes blijft de
wijdte. De zeer veel in de kollekties
voorkomende wijde mantels zijn daarom
vaak wijd omdat deze over de veelal
volumineuze bonneterie gedragen moe-
ten worden of over wijde rokken met
ruim gestyleerde tops. De mantels en
korte jasjes worden veelvuldig uitge-
voerd van double-faced materialen. Ze
zijn behaaglijk warm en voelen niet
zwaar aan. Korte blazer typen waarvan
de lengte tot even onder de taille reikt,
spelen eveneens een belangrijke rol.
Deze blazers kunen ondermeer goed
worden gecombineerd met een wijde rok
of een japon. Verder zijn er blazers in
allerlei uitvoeringen, kort, lang, wijd,
slank, van stof en van leer. Verder
nemen bontjasjes een belangrijke plaats
in.

Japonnen.
De japonnen zijn ruim en soepel, vaak in
"etage look" en uitgevoerd in oeverwe-
gend ruiten en florale dessins. Er zijn
eendelige en meerdelige modellen zodat
er vele combinatiemogelijkheden zijn.
De japonnen vallen verder zeer soepel
met ruimte en accent op de taille en met
ruimte vanuit de schouderpas. Als be-
langrijke detail, kleine kragen, kleine
stropdassen, strikjes om de hals en diepe
mouwinzet. Japonnen in chemisier sil-
houet worden gehandhaafd, zij het uit-

sluitend in een vernieuwde lijn die wordt
bepaald door een ruime tot zeer ruime
snit. Hier ook wel rechtbelijnde model-
len, alsmede uitvoeringen met verlaagde
taille; voorts 2-delige typen, die zowel
met als zonder ceintuur kunnen worden
gedragen.

Rokken, blouses en pantalons
Centraal bij de combinaties staat de rok,
die de basis vormt van de wintergarde-
robe, een artikel dat intensief gedragen
zal worden. De rok kan gecombineerd
worden met blouses, tunieken, blousons
truien, enz. De pantalons daarintegen is
iets smaller van snit. De pijpwijdte is
beduidend nauwer dan in het afgelopen
seizoen. Verder vaak met bankplooien
en steekzakken. De moderne vrouw
wordt er zich steeds meer van bewust,
dat zij met de verschillende elementen
uit haar garderobe moet kunnen combi-
neren. Er kan uit een sportieve blouse of
romatische blouse worden gekozen, klei-
ne mouwloze vestjes gebreid of geweven
geven weer net even een modieus accent
eraan.

Rokken, blouses en spencers kunnen
dus op alle mogelijke manieren met
elkaar worden gecombineerd. Hierbij
wordt de fantasierijke noot verkregen
door op originele wijze te spelen met
verschillende maar toch op elkaar afge-
stemde artikelen. Op het vlak van de
blouses zijn reeds vele variaties moge-
lijk. Voor de meeste modellen geldt, een
wijd basis silhouet, de mouwinzetten
zijn ruim, hetgeen wordt verkregen,
hetzij door een diepe inzet, hetzij door
een raglanmouw. De kragen van de
blouses zijn veelal plat en rond.

Bonneterie
De bonneterie heeft een zeer vrouwelijk
uiterlijk gekregen, neigend naar het
romantische. Er wordt gebruik gemaakt
van fijne zachte garens. De truien zijn
vaak wijd en vallen tot in de taille.
Favoriet zijn verder twinsets, die óf
bestaan uit twee verschillende vesten, óf
een trui met bijpassend vest, of een
spencer met bijpassend vest. Diepe
raglans, rechte armsgaten, maar geen
afgezakte schouders meer, zijn belang-
rijke details van de bonneterie. Verder
kan de trui dus sportief zijn, maar ook
fijn en romantisch door ajour motieven.
Bij de combinaties speelt de spencer een
belangrijke rol; gebreide spencers ko-
men veelal voor in uni of tweed alsmede
de v-hals pullover met of zonder mouw.
De nieuwe wintermode is vrouwelijk,
elegant en sportief. De keuze van de
accessoires zorgt voor de nodige afwisse-
ling en extra modieuze details. Het
totale beeld is mooi in materiaal, kleur,
styling, en geeft weer een eindeloze
mogelijkheid tot combineren.

Bij de Modetti speciaalzaak van Visser,
Burg. Galleestraat, treft u een uitge-
breide kollekte aan, waar u een ruime
sortering vindt van bovenstaande winter-
mode. U kunt weloverwogen keuze
maken, waarbij men u van harte met
vakbekwame adviezen zal willen bij-
staan voor een mooie wintergarderobe.

Uitgekiend precies
't 'juiste rnontuur

Daar loopt het absoluut op uit als U
een bril kiest bij ons. Wat U staat en
natuurlijk ook ligt voor een prijs die
goed zit ook.

Opticien
Siemerink

Telefoon 1505

De keurslagers
introduceren nieuwe
vleeslekkerny:

Sombrero's
De keurslagers brengen iedere 14 dagen
een aparte vleeslekkernij onder de naam
keurslager specials. De bedoeling is
uiteraard om de huisvrouw tussen de
gebruikelijke runderlappen en karbo-
naadjes eens iets "anders dan anders" te
bieden. "Verandering van spijs doet
eten". In het kader van deze specialserie
worden van tijd tot tijd gloednieuwe
vleeskreaties gebracht, die door een in-
ventieve keurslager zijn uitgevonden. In
mei was het 't Keurslagermedaillon, een
sneetje varkensfilet, gevuld met een
heerlijke Tuikruidencrème. Het sukses
hiervan deed zoeken naar een variant,
nu in hoofdzaak van rundvlees. Na veel
proefnemingen ontstond als nieuwe
Keurslager special de SOMBRERO.
Deze ziet er inderdaad uit als een hoed.
Tussen twee lagen gemalen mager vlees
zit een bolletje verrukkelijke Puszta-
crème. Zeer kruidig, zeer pittig, exotisch
lekker.
De Sombrero's worden 2 X 4 minuten
op kalm vuur bruin gebakken. Het
behoeft niet geheel gaar te zijn. De jus
wordt afgeblust met iets water en over de
Sombrero's gestort. Op het bord aange-
sneden vermengt de gesmolten puszta-
crème zich met het vlees en de braadjus
tot eei^vrukkelijke smaakkombinatie.
Het snMakt heerlijk bij alle soorten
groenten. Ook barbecueliefhebbers kun-
nen het boven een vuurtje roosteren. Ze
leggen^an eerst een bakje van alufolie
op he^H>ster om eventueel uitlopende
crème op te vangen.
Met de Sombrero wil de Keurslager
opnieuw bewijzen méér te zijn dan een
gewone slager. Hij is er steeds op uit zijn
klanten te verrassen met iets aparts voor
niet teveel geld. Sombrero's zijn vanaf
20 augustus bij alle Keurslagers ver-
krijgbaar.

Wie is wat
In veel publicaties worden de begrippen
Reisbureau, Reisorganisatie en Tour-
operator door elkaar gebruikt of ver-
mengd. Een touroperator of reisorgani-
satie is een bedrijf dat uw vacantie
organiseert en produceert. Een soort
"reisfabriek" dus. Zij zorgt ervoor dat
uw vervoer uw hotel aan elkaar "ge-
plakt" worden. Zij levert u de hele
vacantie. Een reisbureau is de winkel
waar deze reis aan u verkocht wordt. Het
geeft wel eens verwarring wie nu voor
wat verantwoordelijk is. Dat is vaak de
fabrikant van de reis, de touroperator
dus, maar soms ook het reisbureau als
zijzelf beloften gedaan heeft die niet
waargemaakt werden.

PROBLEMEN MET UW (KLEUREIMKTV
Dan even 2577 in Vorden bellen en wij helpen U snel weer aan
een goed beeld en geluid.

Ruim 11 jaar ervaringen in reparatie van kleuren-TV

Wist U dat wij
al ruim 17 jaar anten n e's plaatsen?

Stap daarom voor al Uw antenneproblemen naar de vakman die
U met zijn rijke ervaringen altijd een goed beeld bezorgt!
Ook voor alle antenne problemen naar OLDENKAMP

Wij hebben regelmatig

goede gebruikte kleuren-tvfs voorradig.
M ET ZEER GOEDE GARANTIE!!

RADIO-TV-GRAMMOFOONPLATEN-SPECIAALZAAK
\H Stationsweg 1

Vorden, tel. 2577„OLDENKAMP
— Wij repareren alle merken, ook al zijn uw apparaten niet bij ons gekocht

GEEF DE JEUGD EEN KANS

Duizenden kinderen worden in hun
ontwikkeling klemgezet.

GEEF DE JEUGD EEN TOEKOMST

Vele kinderen en ook ouders
kunnen geholpen worden.

DANK ZIJ UW HULP:

leert een gezin weer met elkaar
praten;
voelt een kind zich weer begrepen;
hoeft een jongere misschien niet
weg te lopen.

KOOP DE ORANJEKALENDER

Om kinderen goed te helpen is inzet
nodig, maar ook goede voorzieningen
en deskundige mensen.
De overheid betaalt lang niet alles
en daarom hebben wij Uw hulp
hard nodig.

KOOP ÉËN OF LIEFST MÉÉR
ORANJEKALENDERS 1979

(Nederlands en/of viertalig)

DE PRIJS IS F 6.25
Verzendkosten f 2,10 extra

POSTGIRO517400
Kalenderactie Pro Juventute

Postbus 7101 - 1007 JC Amsterdam
Telefoon (020) 79 09 49

administraties
verzekeringen

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadvrffen

jeans and jackets

ICHtlCl dl

/choolclermon
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

NUTSKLHiTERSCHOOL
,,De Kroezestulp"
Tengevolge van het teruglopen van het kinder-
tal neemt ook op onze school het leerlingenaan-
tal af. Wij zouden het betreuren indien dit ertoe
zou leiden dat wij niet langer onze twee klassen
zouden kunnen handhaven en dien tengevolge
onze school een éénklassige school zou moeten
worden. Om deze ontwikkeling te voorkomen
hebben wij dit schooljaar nog een aantal leerlin-
gen nodig.

Ouders van drie/vierjarigen
mogen wij hierbij
op Uw hulp rekenen?

Opgave is mogelijk bij onze hoofd-
leidster mej. T. A. Oosterhuis.

Bestuur Nutskleuterschool
Vorden

t zie t hè t
inéén

oogopslag
Met het nieuwe Piedro

maatkontróle-apparaat stellen wij in één oogopslag vast

- hoe lang de voetjes
van Uw kind zijn

• welke lengtemaat
noodzakelijk is

- hoeveel "groeilengte" nodig is
- of de huidige schoentjes

voldoende "yroeilengte" hebben
- of het ene voetje langer is dan
de andere en hoeveel.

Kortom dit maatkontróle-apparaat
stelt ons in staat U optimaal te
adviseren. In het belang van
de voetjes van U w kind.

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden - Telefoon 1342
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OYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN
^ J 33 r volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla K30 Automaat 1976
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1976
TOYOTA Corolla 1 200 Economie 2 st . . 1 977
TOYOTA 1000 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé. . . 1976
CITROEN 2CV6 1977
CITROEN Dyana 4 1973
DATSUN 120YDeLuxe
met nieuwe gasinstallatie December 1976
SIMCA 1 100 LS 1°72
CITROEN Dyana 4 - 2 stuks . . . . 1973
MAZDA 818 Coupé 1976
FIAT 128 CL 1 100 December 1976
FIAT 127 1974
RENAULT R4 1975
RENAULT R6 1974
CHRYSLER 1308 GSL 1977
VW K e v e r . . . . 1974
Morris Mini 1971
DAF46 1975
Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

Bennie Wenting
_ Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Extra voordelige
aanbiedigen
Bloemkool 169

Handperen Bonne Louise. 1 kilo ... «f O

Zuurkool 500 gram 59

Bananen 1 kiio .

1 bos Frees ia's . . 250

HET ADRES VOOR
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag



Feestelijke opening

OPEN HUIS
op zaterdag 30 september 1978 van 14.00 tot 17.00 uur.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

DORP/CEHTRUm

Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Ter gelegenheid van de officiële opening van het Vordens Dorpscentrum wordt
U op zaterdag 30 september 1978 een

FEESTAVOND
aangeboden waaraan meewerken het

EXPOSITIE
VAN SCHILDERIJEN VAN JUDITH HOSLI
(bekend bij vele Vordenaren van de wandkleden-expositie)
van 30 september 1978 tot en met 7 oktober 1978.
GRATIS TOEGANG

EXPOSITIE

met het toneelstuk „KONTAKT MET KOOTJE"

en het muziekensemble , , l HE RHY T M STARS'

die na afloop van de toneelvoorstelling de dansmuziek zullen verzorgen.

AANVANG TONEELVOORSTELLING: 20.00 uur

VAN WANDKLEDEN in de grote zaal op 30 september en
1 oktober 1978. Deze zijn gemaakt door vrouwen van verschil
lende Vordense Vrouwenorganisaties.
GRATIS TOEGANG

GRATIS KAARTEN
te verkrijgen op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
en op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in het Dorpscentrum.

Ontbijt
met Brood

Glad verkeerd om niet te ontbijten. Wie
niet ontbijt, ontbeert de stoffen, die in
zijn lijf de verbranding gaande houden en
de cellen vernieuwen. Mogelijk gevolg:
half in de morgen geen puf meer hebben
(om over erger niet te spreken.)
Spaar uzelf: ontbijt. Plezier uzelf: ontbijt
met brood. Uw Echte Bakker heeft het
elke ochtend knappend, geurig, flintervers.

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

IAAKZEH
Geen tienermode zonder laarzen
Om leuk elegant gekleed uit
te gaan - model Monique-, of om
heel erg sportief en
nonchalant te dragen bjj een
spykerbroek -model Conny-.
Nog even dit: model Conny is
van naturel juchten leder.

CONNY 30-38 99.
36-39 120.-

Katoen op de vloer?
Kies dan

ons tapijt 'KANSAS*

MONIQUE 31-38 99.98
36-41 110.-

WULLIIMK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

M' 'KAN JAS1 een mooi
| natuurproduktvanHatéma
( Terug naar de natuur, wie wil dat

niet in deze dagen? Voor hen is er
nu het fraai ogende tapijt "KANSAS",
vervaardigd uit 100% katoen. Het is
daarbij zeer sterk en voorzien van
een stevige jute rug. "KANSAS" is
bovendien behandeld met "Scotch-
gard", dat het tapijt beschermt
tegen vuil en vlekken. U kunt kiezen
uit maar liefst 4 prachtige natuur-
tinten. Op 400 cm. breed per str.
meter uiterst voordelig voor

Monuta Stichting
Voor Uw laatste eervolle verzorging

A. G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden.
Tel. 1844

Wenst U inlichtingen over de eervolle
verzorging en unieke verzekeringsvoor-
waarden van de Monuta Stichting?

Schrijf dan Uw naam en adres op een envelop (^een
postzegel) en richt die aan

MONUTA STICHTING
Antwoordnummer 35, Vorden.

Weekendreklame

Gevuld speculaas
Vruchtenkoekjes

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat - Vorden -Tel. 1750

Specialiteit
Zwanenhalzen

200 Erkende interieurverzorgers staan erachter!

Burg. Galleestraat 3
Tel. 05752-1381



Met ingang van maandag 2
oktober zijn wij 's maandag-
smorgens gesloten.
Fa. Gebr. Kettelerij,
Zutphenseweg 64, Vorden

Te koop: ±, l ha. Mais.
Inschrijving uiterlijk tot 30-9-
1978. Wed. Leising, Riethuis-
weg 3, Vorden.

Te koop: dressoir uit groot-
moederstijd en twee bijpas-
sende clubs.
Mispelkampdijk 36, Vorden.
Tel. 2608.

Te koop: Benraad gashaard
8800 cal. De Haar 22, Vorden

Maandag 2 oktober begint
weer de verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur.
Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden.
Telefoon 2367.
Het is gebleken dat ook in
Vorden de 100.000 kan vallen;
een reden temeer voor u om
het te blijven proberen.

Te koop: Electrische bas-
gitaar + oefenversterker. Tel.
05753-2494

Natrium-arme r
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Martens
Zutphenseweg - Vorden

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

„STENDERKASTEN"
een goede bolknak
50 stuks ƒ 16,50

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

Wanneer men er netjes bij wil
lopen.
Moet men bij André op de
markt zijn broeken kopen.

TUIN BESPROEIEN?
Dat gaat het gemakkelijkst
met een zwenksproeier.
Nu in de aanbieding:

Hozelock zwenksproeier
Slechts ƒ 19,75

Ook voor de ideale Hozelock
slangkoppelingen kunt u
terecht bij
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker.
teF. 05750-20743.

Te koop: Schaaplammeren,
ooien en rammen.
H. Kup, Het Elshof 10, Vor-
den. Tel. 2539.

OPEN HAARD BLOKKEN "
Branden plm. 2!/2 uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverhéidsweg 4,Vorden

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: 1,10 ha mais. Brief-
jes tot donderdag 5 oktober.
W. Klein Bramel, Reeoord-
weg2, Vorden.

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint
in het gerestaureerde kasteel, niet in dezelfde stijl
voortzetten in „'t Pantoffel!je"? Voor de prijzen hoeft u
het zeker niet te laten . . .

bodeaa

Airconditioned Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

G.S.M. Gelderse Streekvervoer

DOETINCHEM

Ingaande 1 oktober a.s. wordt ons agentschap te Vorden
gevestigd bij de fa. D. Boersma, Dorpsstraat 6 aldaar, waar
tijdens de openingsuren

maand- en schoolkaarten
verkrijgbaar zijn.

De Directie

Modeshow
a.s. donderdag
28 september

aanvang 8 uur

KaarteWerkrijgbaar
aan de zaak

In zaal Bakker
met koffie-complèt

OP

VRIJDAG 29 SEPTEMBER
tot 's avonds 9 uur

Kom, kies uw favoriete mode voor de nieuwe herfst en winter,

Kijk vrij rond en doe nieuwe MODE ontdekkingen bij VISSER

Voor de dames
Vele nieuwe stijlen die
weelderig wijd en
makkelijk nonchalant.
Ontdek de vele nieuwe kleuren
met de terugkeer van de ruiten
bont en leer blijven meedoen
in de coats en jacks

Voor de heren
In de kostuums nieuwe
kleuren - gedessineerd kolbert
met unie vest en pantalon -
Een nieuwe wereld in jacks
gemaakt van tweed, cord of
mouton - De truien en
p ui lovers lekker grof

Ruime parkeergelegenheid

IN DE VERNIEUWDE WINKEL
- DE VERNIEUWDE MODE -

^

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

r i/^i u-j
HELMIN*

Voor een
zeer persoonlijke

diening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Weer volop

stencilpapier
Formaat A4 - 80 grams

Per pak a 500 vel
excl. btw

Nieuwstad 12, Vorden. Tel. 05752-1404

Deze stoere
jongenspullover

vindt U bij Uw zaak

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Dus U wilt uw tuin opnieuw
inrichten?
Daar willen wij u bij helpen:
we adviseren, maken ontwer-
pen (ook voor doe-het-zel-
vers), leveren de materialen,
leggen aan en onderhouden.
Kortom, we hebben materi-
aal, mogelijkheden en ideeën.
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker. Tel.
05750-20743.

Kom bij ons
zonnen

op

5UMMEBEL
ZONMEBflMKEr

'f zonnetje in huis

D rog. „Marianne"
Felixen Marianne

Takkenkamp
Ruurloseweg 5,

Hengelo. Tel. 2062

Rupsen of ander ongedierte in
uw tuin?
Gemakkelijk spuiten met de
Gloria hogedrukspuit,
inhoude 5 liter. Onze aanbie-
dingsprijsis ƒ 52,-
Ook voor milieuvriendelijke
meststoffen en bestrijdings-
middelen kunt u terecht bij:
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker.
Tel. 05750-20743

al eeuw en city dag
Bakkerij van Asselt
Bakkerij Oplaat

jopber
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