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INTERIEURVERZORGING WIM POLMAN BESTAAT W JAAR

Optimistische Wim Polman:
'Ook in een slechte tijd wordt
een gulden uitgegeven'

tiestoornissen en ik kan mijn klanten
evengoed vanuit Vorden bedienen",
zo zegt hij.
Het betekent voor hem lange werkdagen, hetgeen voor Wim Polman geen
opgave betekent. "Ik doe mijn werk
graag en bovendien wordt ik enorm
gesteund door mijn wederhelft. Mijn
vrouw is zelfs zakelijk nog scherper ingesteld dan ik. Ik ben meer een gevoelsmens.

Oprichting
De vader van de huidige eigenaar, de
heer Anton Polman begon in 1924 in
de voorkamer van de familie Weenink
het vak van stoffeerder uit te oefenen.
Na zijn huwelijk vertrok hij naar de
Dorpsstraat. De meeste tijd werd besteed aan het maken van gordijnen en
allerhande reparaties. De mensen
hadden immers geen geld. Direct na
de Tweede Wereldoorlog liet de heer
Polman een circulaire rondgaan met
daarin de vraag wat de mensen allemaal nodig hebben en met welke frequentie.
"Mijn vader was een goed vakman, hij
had het in de vingers", aldus zoon
Wim die in 1955 het bedrijf van zijn vader overnam.

Toekomst

Op 12 oktober is het voor Interieur verzorging Wim Polman eenfeestelijke dag want dan bestaat de zaak
zestig j aar. Tevens zal die dag de geheel verbouwde en uitgebreide zaak aan de Dorpsstraat worden heropend. Doordat de familie Polman naar de Insulindelaan is verhuisd (het vo(^ialige pand van schilder Boerstoel) heeft men aan de Dorpsstraat het pand met 150 vierkante meter^innen uitbreiden. Het
programma dat Polman biedt blijft zoals het is. Datwilzeggen het complete Behr-programma (kasten)
en het meubelprogramma Leolux, Gelderland, Antifort en Pastoe. Daarnaast een programma woningtextiel en een compleet nieuwe collectie badtextiel (Möwe).
Wim Polman werkt verder veel in de
advies-sfeer. Advies op het gebied van
verlichting, verf etc.
Hij is van mening dat in zijn vak het
vertrouwensaspect een grote rol
speelt. Zegt hij: "Ik sta naast een klant.
Gezamenlijk zoeken we naar hetgeen
hem of haar voor ogen staat. Klanten
die bij ons komen zijn erg kritisch.
Ook de nazorg en de service is voor de
consument van groot belang. Overigens is ons handelsmerkjuist de service. Om een goed advies te kunnen geven ga ik eerst kijken waar de cliënt
woont. Hoe is de indeling van de kamer e.d. Het is natuurlijk wel zo dat ik
bij het advies ook het budget van de

consument betrek. Dat speelt natuurlijk wel een rol. Vandaag de dag doet
men er gewoon wat langer over, alvorens een beslissing te nemen. Van
mijn kant speelt diplomatie een grote
rol. Het komt voor dat de man iets anders wenst dan zijn echtgenote. Het is
mijn taak om juist advies te geven. Je
moet ook 'nee' durven te verkopen",
zo zegt Wim Polman.

Doelgroep
Wim Polman maakt er geen geheim
van dat hij zich heeft toegelegd op de
groep consumenten tussen de dertig
en vijfenvijftig jaar. "Daar heb ik doelbewust voor gekozen, alhoewel ik

erbij moet vertellen dat dit een proces
vanjaren is geweest. Ik vind ook datje
naar buiten toe duidelijk moet zijn. In
het verleden heb ik gezien mijn bewust gekozen doelgroep, van een aantal klanten afscheid moeten nemen.
Het kon nu eenmaal niet anders. Voor
ons bedrijf betekent het wel datje een
behoorlijke regio moet hebben. Onze
clientèle bevindt zich dan ook in een
gebied dat zich uitstrekt richting Doetinchem, Deventer, Zutphen, Borculo, Neede e.v."
Een poos geleden heeft Wim Polman
een zaak in Warnsveld van de hand gedaan. "Ik ben blij dat ik dat gedaan
heb. Twee zaken geeft communica-

Gemeentenieuws

M gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag-1/m vrijdagmorgen van
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Geerken: vrijdagvan 10.00 tol l l .00 u u r voor Sociale /aken, van l l . O O t o t 12.0()uurvoorgemeentewerken-Spreekuurwethouderll.A Hogchclman:- donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belanghebbenden de mogelijkheid officieel bezwaar in te dienen tegen besluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking heeft genomen. Hieronder vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwvergunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belangrijk is evenwel dat een bezwaarschrift in principe BINNEN 30 DAGEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 2 oktober
1984 verleend.
Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer B. Korenblik, Oude
Zutphenseweg l te Vorden, voor
het vernieuwen van een berging aldaar.
2. Aan de heer L.J. Rietman, Baakse-

weg 12, voor het bouwen van een
loods met rundveestal aldaar.
3. Aan de heer G. Harmsen, Baakseweg 3, voor het bouwen van een
rundveestal aldaar.
4. Aan de Vereniging tot behoud van
het land- en tuinbouw- en huishoudelijk onderwijs op Christelijke
grondslag te Ede, voor het bouwen
van een instruktiekas aan de
Nieuwstad te Vorden.
2. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de Algemene verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Gelderland.
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verlenen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
1. AandeheerG.J.Rossel,Deldenseweg 6 te Vorden voor het uitbreiden van een varkensschuur aldaar.
Deze bouwplannen liggen tot 27 oktober 1984 ter visie bij de afdeling gemeentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen

deze termijn schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.
3. Verleende vergunningen voor het
houden van akties.
Vorige week is in deze rubriek gepubliceerd dat de muziekver. Concordia
op 10 oktober vergunning had voor
het houden van een kaartspelaktie.
Dit moet echter zijn 10 november. Te
zijner tijd zal dit wederom gepubliceerd worden.
Aan de Stichting Mensen in Nood
heeft het college van burgemeester en
wethouders vergunning verleend
voor het houden van een kledinginzamelingsaktie op 12 en 13 oktober aanstaande.
4. Inzamelen chemisch afval
Op maandag 15 oktober kunt u tussen
16.00 en 17.00 uur uw chemisch afval
kwijt op het inzameloepot aan de Zutphenseweg 50A. Fotochemicaliën,
verfresten, thinner, olierestanten, alles kunt u daar inleveren. Ook uw lege
batterijen bevatten stoffen (zware metalen) die zeer schadelijk zijn voor het
milieu. Ook deze kunnen op het inzameldepot ingeleverd worden.

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Wim Polman toont zich met het oog
op de toekomst optimistisch. "Ook in
een slechte tijd wordt een gulden uitgegeven en bedenk dat een sober interieur ook mooi kan zijn".
Hij is van mening dat wil je als ondernemer het hoof boven waJ^kunnen
houden je dag en nacht irJ^I bedrijf
bezig moet zijn. Veel vakliteratuur le7en, beurzen bezoeken e.d.
"Ik zelf probeer altijd wat nieuws te
vinden. Tot op heden heb itthg nooit
twee huizen op dezelfde mSier ingericht", aldus Wim Polman.

Veel belangstelling
bezichtiging
Hackforter molen
Molenaar Frans Limbeek was zaterdag een uiterst tevreden man. In het
kader van de aktie van de landelijke
korenmolendag kwamen deze dag
maar liefst zo'n 750 pesgnen een kijkje
nemen in de Hackforter molen.
"Een dergelijke belangstelling had ik
niet verwacht. Ik heb dan ook goede
zaken kunnen doen. Niet alleen ging
er veel pannekoekenmeel grif van de
hand, ook voor de verkoop van tarwemeel bestond een goede belangstelling", aldus Limbeek.
Voor de molen had 't Pantoffeltje een
tent ingericht waarin pannekoeken
werden gebakken. Ook hier een geweldige drukte, waarbij goede zaken
werden gedaan.
Deze dag werd er ook een broodbakwedstrijd gehouden voor mensen die
zelf brood bakken. Bovendien werd
hieraan door een aantal leerlingen van
de bakkersafdeling van de technische
school uit Zutphen deelgenomen.
Bij de "particulieren" ging de eerste
prijs naar W. Bootsma, 2. A. de Roode.
De uit Vierakker afkomstige J. Jansen
was de beste inzender van de technische school.
De naast de korenmolen gelegen pottenbakkerij van de familie Colenbrander was deze zaterdag eveneens geopend. Ook hier vele "nieuwsgierigen"
die een kijkje kwamen nemen.
Frans Limbeek deelde ons nog mede
dat de Hackfortermolen in het voorjaar 1985 van een nieuw wiekenkruis
wordt voorzien. Het huidige wiekenkruis dateert al uit 1942 en is nodig aan
vervanging toe.

Opbrengst kollekte
De in Vorden gehouden collecte voor
de Vereniging tot steun aan de Nierstichting Nederland behaalde in totaal
het mooie bedrag van f 10.051,25.
Veel dank voor een ieder z'n bijdrage,
en tevens de collectanten dank voor
hun inzet, dit prachtige resultaat te bereiken.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Handwerken bij
K.P.O

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 14 oktober 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra. 19.00 uur ds. K. Dijk uit Velp.

Mevrouw G. te Velthuis uit Eibergen
wist op de maandelijkse bijeenkomst
van de K.P.O. veel te vertellen over velerlei vormen van handwerken. Ditmaal niet over het breien van vesten,
sokken en handschoenen, maar meer
over andere vormen als haken, kunstbreien, pastwork, leerbewerken, borduren van gordijnen en tafellopers
enz.
Er was veel interesse voor deze diverse handwerkvormen, zo zelfs dat hedenavond reeds een cursus handwerken start met twaalf deelnemers.
Op 30 oktober gaan de dames van de
K.P.O. per bus naar Groenlo, voor een
excursie naar de firma Gunnewijk.
Het wordt zoals de uitnodiging zegt:
"Een informatieve avond over slapen".

WEEKENDDIENST HUISARTS
13 en 14 oktober ds. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Zondag van het
werelddiaconaat
Aanstaande zondag wordt in hervormde en gereformeerde kerken gecollecteerd voor het werelddiaconaat,
onder het motto: Werken om te overleven.
Daarbij is in het bijzonder gedacht aan
de jeugd in de Derde Wereld. Het gaat
om projekten, die de kerken in Oeganda en in Brazilië hebben opgezet, om
aan jongeren een vak te leren, en zo in
hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Deze projekten worden gesteund
door de generale diaconale raad van
de hervormde kerk en door het algemeen diaconaal bureau van de gereformeerde kerken.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS
Van zaterdag 13 oktober 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Warringa. Tel. 1277. Verder de heel week
van 19.00 tot 07.00 uur dienst.
WEEKENDDIENST TANDARTS
Ben 14 oktober W. A. Houtman, Vorden. Tel. 05752-2253.
TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
voor 8.30 uur.
HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.
Tel. 08340-44192
NOODHULPDIENST
Oktober: mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.
SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.
STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hengelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren: di en do, 8.30-10.00 uur.

Bijstand in het Pastoraat
De kerkeraad van de hervormde gemeente heeft ds. Fortgens, emerituspredikant van Wichmond, gevraagd
bijstand te willen verienen in het pastoraat.
Op l oktober j.1. is ds. Fortgens, die nu
in Warnsveld woont, zijn werk in Vorden begonnen. Dat werk bestaat voornamelijk uit het bezoeken van zieken
en bejaarden in wijk Noord van de
hervormde gemeente. Dat is het gebied ten noorden van de lijn Zutphenseweg-Ruurloseweg.
Ds. Fortgens verricht dit bezoekwerk
in nauwe samenwerking met de wijkouderlingen. Maar wie hem rechtstreeks om bezoek wil vragen, kan
hem bereiken in Warnsveld (Scheurkamp 27). Telefoon 05750-28367.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkgebpuw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.
TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.
OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.0018.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, tel. 1346.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J.L. Poelder en Th.H.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.
STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OVERLEDEN: Geen.
:

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering. Zondag 10.30 uur Eucharistiviering.
HERVORMDE GEMEENTE
Herv. Kerk Vorden 14 oktober 10.00
uur ds. J. Veenendaal.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma,di, wo, vrij, 14.00-17.30uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.3021.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.0014.30 uur.
DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geopend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.
BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Muziek
bestellen
05443-6004
bellen

Softy laars in vol nerf leer met warme
voering en schaalzool. Voor een
scherp geprogrammeerde prijs.
REKENWONDER

69,-

Hou de kou en de dokter van
uw lijf! Draag Thermofit halfwollen ondergoed.
Verkrijgbaar bij

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN • TEL 05752-1971

Ruiten kapot?
Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de volgende dag geplaatst.

\AJ\M
1924^

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

UITNODIGING

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

12 oktober 1984 is voor ons een bijzonder feestelijke dag, want naast ons 60 jarig bestaan hopen wij tevens onze geheel verbouwde en uitgebreide zaak te heropenen.
Het resultaat willen wij U graag laten zien op
vrijdag 12 oktober 1984 van 17.00 - 22.00 uur
en op zaterdag 13 oktober 1984 van 10.00 17.00 uur.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Auto- of motorrijles?
Bovag rijschool - lid C.OA

G. Bultman
Telefoon 1753
B. M. W. - Volvo- Suzuki

Het geheim van
bakker vanWille.

^_ Weet u nog, dat ons nieuwe Granary""- brood.
"V - _-^*V lekkere brood van Rijke smaak, heerlijke geur,
mooi van kleur, bovendien
-) ?x«^^ ^^roeger? Nou, zo
heeft Ciran
ouderwets lekker
Jmxxl een uitkan ook modern
. stekende
brood zijn
K'ifc-^voed
i ngsHet smaak-,
volste bewijs
daarvan is

SIERPLEISTER
in diverse structuren
en kleuren.
TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen.

Gtanary.de extra gekiemde tarwekorrel in uw brood.
Het geheim van de bakker.
Verkrijgbaar bij:

Kwaliteits ondergoed voor dames en heren haalt u bij:

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,
Zutphen Tel. 05750 -1381.1

Dorpsstraat 22
Vorden 05752.1314

DE GROENE M • II
Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw
Tiroler loden JAGERSJASSEN vooflfemes en heren, in
lang en kort model.
BODYWARMERS, THERMOKLEDING,
ROMIKA VACHTLAARZEN, PANTALONS,
KNICKERBOCKERS en KOUSEN, TRUIEN, VESTEN en
SPENCERS, HOEDEN en PETTEN.

Rosaki druiven i •*•*.,.
Spruiten iwio...
Bananen 1*10^

1,98
1,98
1,98

signatuur van beter woonkomfort

Cafetaria

Deze week de eerste Spaanse mandarijnen zonder pit.

BRUNEKREEFT

Hengelo (Gld.)

GROENTE EN FRUIT
Dorpsstraat 17, Vorden. Telefoon 1617.

Marten

ook voor uw
nieuwe T.V.
VIDEO

interieurverzorging

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TFL 05752-1971

uw vkman
' van vert-uuwen

TELEVISIE

Stationsweg 20, Vorden.

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

met
Televisie
reparaties
:
= - direct
naar

HIFI

wclkooi»

ASSELT

Goedkoper kan niet:
Vloerbedekking 4 m br. vanaf
29,95 per m.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Een gelegenheid voor U om in alle rust onder
het genot van een hapje en een drankje kennis
te maken met de meest actuele woonideeën
van deze tijd.
We rekenen op uw komst.

Zoekt op korte termijn een

medewerker (m/v)

Wapen- en sporthandel
TEL. 05752-1272, ZUTPHENSEWEG 9, VORDEN

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

leeftijd ca. 18 tot 23 jaar, 40 urige
werkweek, indeling nader te bespreken.
Fam. Boerman, H. Garritsen
Telefoon 05753-1461.

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

De betere herenschoen

Wullink Vorden

Ik brei
Zij breit

POELIER
HOFFMAN

VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

Wij allen breien
met breigaren van

Kuikens 2 stuks ca. 1 k fl ....
10,Kuikenfilet haivekg.6,95.. MG 13,25
NIEUW

Snitsels gevuld met champ.
per stuk

l ,üU

Met ingang van heden is het

Grote sortering breigarens.
Elke vrijdag op de markt in Vorden.
De prijs is laag, de kwaliteit is goed. Kom kijken en profiteer van onze

LAGE PRIJZEN

ALS IK LATER

GROOT
BEN

K) t*n 20 OKTOBER 84

WNDBfcOEKBMWEEK

telefoonnummer
van ons kantoor te Hengelo Gld.

gewijzigd.
(05753) - 3000
Assurantie en Makelaarskantoor

Mensen wees prijsbewust

Aanbieding bloembollen
Eerste kwaliteit

25 narcissen elders 9,95 bij ons

6,75

25 CrOCUSSen elders 5,25 bij ons
Verder volop bollen

3,50

24 Violen gemengd
2 cyclamen kunnen tegen c.v
Rozen 1 bos staan 14 dagen

8,75
9,75
3,75

Gerrits - Lammers B.V,
Spalstraat 26, 7255 AC Hengelo Gld.
Tel. 05753-3000

BOEK EN KANTOOR
Raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 05752-3100.

Boliestraat 40, 7001 BD Doetinchem.
Tel. 08340-34025

We zijn erg blij met de geboorte van onze dochter

HENRIKE

MARCEL ZAAYER
MARJO JANSEN

6 oktober 1984.
Jan en Dinie
Kevelam-Dangremond

de Timmerieë ^

i

Gaan trouwen op vrijdag 19 oktober 1984
om 14.00 uur in het Gemeentehuis te Vorden.

REST Al R A N T i C A F f !

,
'

H

vfldM.0575l-.136

GEVULDE KARBONADE
ham en kaas, spek,
champignons, paprika,
ananas, lever paté,
cognac.
En bent u ook zo'n
vleesliefhebber, dan geven
wij nog
een schaal rollade extra

i
i

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur.

Hoetinkhof 82
7251 WE Vorden.

l

Dagadres: Café De Herberg, Dorpsstraat 10
te Vorden.
l

Gelukkig en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

WEEK!-HETISWEERS
VAN15T/M190 KTO 3ER1984

en

Ons adres is:
Caenstraat 322, 7002 CM Doetinchem.

Charlotte Johanna Maria

'n\\feekvol
extra's bii de

24,-

Wij noemen haar
Op zaterdag 12 mei j.l. waren wij 25 jaar getrouwd.

CHARLOTTE

Wij hopen dit met onze kinderen te vieren
op woensdag 17 oktober a.s.

geboren 8 oktober 1984.
Johan en Carla
Balvert.

-•—^

-*

- * * / - *

BERTUS EN DAATJE BOSCH
Gelegenheid tot feliciteren van 15.3017.00 uur in zaal „De Herberg", Dorpsstraat
10, Vorden.

Hamsveldseweg 12,
7251 LR Krahenburg-Vorden.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken die ons zilveren huwelijksfeest tot een geweldige
dag heeft gemaakt

7251 XZ Vorden, oktober 1984
Het Hoge 50.

BEN EN BERTHA
HEIJENK-PETERKAMP
Vorden, oktober 1984
van Heeckerenstraat 13.

In plaats van kaarten.

Wullink Vorden

Donderdag 18 oktober a.s. hopen wij D.V.

voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden.

B.ANTINK
en

HENK BOSMAN
TINE BOSMANGROOT ROESSINK
Vorden, oktober 1984
Larenseweg 5.

Jullie kaarten, geschenken, felicitaties en grote belangstelling hebben ons huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag gemaakt. Hiervoor hartelijk bedankt.

Lochemseweg 32, Warnsveld.

Schoolstr 17
Vorden

met onze kinderen en kleinkinderen ons 55jarig huwelijk dankbaar te gedenken.

tel. 0 5 7 5 2 - 2 7 3 7

U bent welkom van 19.00 uur tot 21.00 uur
in zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64, Vorden.
Oktober 1984
Maalderinkweg 1
7251 NT Vorden.

Voor iedere spaarder van de
Rabobank ligt deze prachtige
kalender als cadeau klaar.
Twaalf kleurrijke foto's met als
thema:"Nederland aan de rivier"

Nieuwe spaarders ontvangen
in de spaarweek f 7,50 premie
op hun nieuw te openen
rekening. Minimale inleg: f 25,Spaart u al bij de Rabobank?
En besluit u om automatisch
te gaan sparen, ook dan krijgt
u f 7,50 premie.

LEEFLANG

MEVR. MEERBEEK-GR. ENZERINK
90 jaar te worden.
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
17.00 uur in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat,
Vorden.

GRADA HENDRIKA
MARTENS-GOOSSENS
sinds 1J mei 1938
Weduwe van Antonius Bernardus Marlens
Carel
G ré en Herman
De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 6 oktober op het R.K. Kerkhof te Kranenburg.
7251 BR Vorden
Het Molenblick 8.

zolang de voorraad strekt

Dit geldt niet voor het Ideaal Spaarplan de Zilvervloot.

0102

TimfnerbedrijfTimmerwinkel
HENK FRERICKS

gevuld speculaas
Roomboter amandelstaven

Heden overleed op 58-jarige leeftijd mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder en oma

HELENA MARIA
ROELOFSE-MISBEEK
Vorden: L. Roelof se
Lochem: Leo en Hilly Roelofse
Maaike
Rob
Paul
Oosterbeek: Helma en Jos de Waal
Heleen
Ingrid
Warnsveld: Cor en Jacintha Roelofse
Torn
7251 ED Vorden, 4 oktober 1984
Molenweg 19.

In zijn ondoorgrondelijke wijsheid maar tot ons grote
verdriet heeft de Here zondagmorgen plotseling van ons
weggenomen onze zeer geliefde zoon, broer, zwager en
oom

Dit weekend extra voordelig.
WARME BAKKER

OPLAAT
Bakt het voor U.

mooie prijzen!
Aanvang 20.00 uur
in de kantine.
Aktiviteiten comm.
voetbal ver. 'Vorden'

drager van de ere-medaille in zilver
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau

Het zij dat wij leven het zij dat wij sterven wij zijn de Heren.

Zij nooit verflauwende aandacht en interesse voor alles
wat in het park Den Bramel leeft en gebeurt, gaan wij allen node missen.

Te koop: stoofperen niet bespoten.
GA. Rossel. Tel. 3015.

Vorden: Vader en moeder Weijs
Vorden: Ben en Willy en kinderen
Oss: Gerrit en Iteke en kinderen
Vollenhove: Jannie en Piet en kinderen

Familie Thate.
7 oktober 1984
Den Bramel, Vorden.

Deze week nog aanbiedingen
in dames en kinderondergoed.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.
LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILT l N K
HET HOGE 20 - VORDEN

Koop nu uw
banden en
accu's met
HOGE KORTING
Natuurlijk bij:

Voor spoedgevallen wordt de dienst
waargenomen door: dr. H.H.P. Vaneker, Zutphenseweg 62, tel. 2432 voor
patiënten wier naam begint met de letters A t/m K.
dr. W.J.C. Haas, Christinalaan 18, tel.
1678 voor patiënten wier naam begint
met de letters L t/m Z.

VANDAAG?
Men spot er wel eens mee:
mag het ietsje meer zijn?
Maar wij bedoelen het serieus deze
week! Wij geven gewoon extra
grammen of stuks GRATIS!
Zie het als een troostprijs,
omdat de zomer voorbij is.

RECLAME VOOR 11 t/m 13 OKTOBER

U betaalt 3 ROOMSCHNITSELS
En U neemt er 4 mee naar huis!
U betaalt 500 gram POULET
U neemt 650 gram mee naar huis
U betaalt 150 gram eigen gem. BOTERHAMW.
U neemt 250 gram mee naar huis

De begrafenis zal plaats hebben donderdag 11 oktober
vanuit de Geref. Kerk te St. Jansklooster waarna de begrafenis in het familiegraf op de begraafplaats aldaar.
Vollenhove, 7 oktober 1984
Correspondentie adres de Boonk 31, Vorden.

geen praktijk

klaverjassen en
jokeren

geliefde echtgenoot en vader van Vroukje van Benthem
en Jannie en de kleine Monique.

MARINUS MENKHORST

van 15 t/m 19 oktober

Donderdag 11 oktober

Gevraagd: hulp in de huishouding voor 2 middagen in de
week.
Brieven onder nummer 30-1
Bureau Contact.

Op 2 oktober is tot ons groot leedwezen overleden

G.H. Sterringa, huisarts

We bakken hef weer:

Burg. Galleestr. 36.
Vorden. tel. 05752-3376

De crematie heeft plaatsgehad op maandag 8 oktober
in het crematorium Moscowa, te Arnhem.

FREDERIKWEIJS

Rabobank
geld en goede raad

Tevens uw adres voor al
• hout en plaatmateriai, alles op maat gezaagd
"é/7 geschaafd

Een goede en liefdevolle vrouw
ging van ons heen.

t

De Rabobank heeft sparen
eenvoudiger gemaaktOnze Nieuwe Kijk op Sparen
biedt u een overzichtelijk
pakket spaarvormen.
Vier spaar-mogelijkheden, die
precies aansluiten bij uw
belangrijkste wensen: directe
beschikbaarheid en een
goede rente.

Onze kijk
opsparen.

Rijdende
service-dienst

De Wehme 123

Vredig en rustig is van ons heengegaan, slechts enkele
weken na haar 90ste verjaardag. Gesterkt door het H.
Sacrament der Zieken. Onze lieve moeder en schoonmoeder

Onze Nieuwe
Kijk op Sparen

ARCHITECTUUR

voor al uw voorkomende
kleine klusjes, zoals
vervangen van ramen
en deuren, hang- en
sluitwerk, tochtstrippen plaatsen, beveiliging van uw huis etc.
etc.

Op woensdag 17 oktober hoop ik

AREND EN ELLY
TEUNISSEN

f.750*Premie
voor nieuwe
spaarders

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING?

LJ.ANTINK-LENSELINK
Voor de vele reacties in welke
vorm dan ook ter gelegenheid
van ons 25-jarig huwelijk onze
welgemeende dank

Gratis kalender
voorRabobankspaarders

SERVICE STATION

Edwinv/dWeijden
Vorden.

ZUTPHENSEWEG 29

VOAOEN - TEL 05752-1971

AUTORIJLES?
Theorieles (ja/nee syst.)
altijd voordelig bij:

Autorijschool

„Oortgiesen"
Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321
Uw Keurslager GOED voor minder geld

wat benje scherp!
Chocoladeletters

1,75

Baronie, puur of melk,
per stuk ca. 65 gram

Speculaas
brokken

Becel voor
bakken en braden

De Molen, pak 400 gram

pakje 200 gram

Dreft fijnwas

RUNDERGEHAKT
KILO

Bloembollen
doos 100 stuks, assorti

OMel
jhurt

Donderdag 11, vrijdag 12 en
zaterdag 13 oktober

Gekruid
bretons gehakt

Jl

500 gram

TFjf

H.O.H.G**,

g «j

3,99
7,95

pak 1100 gram
jubileumpnjs

VERS VLEES, VERS VAIM HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN
Woensdag 18 oktober

1,89

literpak

Baklappen
500 gram

Entrecöte
500 gram

7,98
8,98

1.42

Schoenletters

0,99

Baronie, puur, wit of melk
per stuk ca. 40 gram

SLAGERSLEVERWORST

KAAS

bolletjes
zake 6 stuks

t
I f

blik 850 gram

zak 750 gram

W. SCHHITGEN

UEBFRAUMILCH
Q.BA R£S 0.7 UT&

leropa

NU

Fi£$$£N sitcm

Oktobermaand Wijnmaand
Lekkere wijntjes, mooie prijsjes. Dat heb ik u verleden week beloofd.
Deze week ojAk wat aan de Duitse wijn. De wijninkoper van de Club heeft zijn werk
weer gründlich gedaan. Zum Wohl!
LUC Beranger

F

- W W. Schmitgen

MainzerDomherr
Kabinett

W. en H.

Sherry

Boterhamworst

Vanille
vla

1,59

liter

Zwan, 100 gram

F undW
Kttnarather

Corned Beef

St. Mtchaai Spfthm
fles 0.7 liter

1,29
1,

100 gram

Schouderham
Boekos, 100 gram

CHAMPIGNONS

Michabberg Q.BA
fles 0.7 liter

'82 A.C. Ataca
fles 0.7 liter
DovinaJ Sytvaner
'82 A.C. Ahace
fles 0.7 liter

Hacheevlees
of goulashvlees

Luc Barangar
Mufcadat da Sèvra
etMaiieA.C.
fles 0.7 liter

500 gram

Gesneden
boerenkool
400 gram

Donderdag 11, vrijdag 12 en
zaterdag 13 oktober

0,98

Hamburgers

Chêtaau du Bami

per stuk 100 gram

Bleekselderij f OO
struik

l jrftLiU

Cox Orange |

1982 A.C.
entre deux mars
fles 0.75 liter

Gekookte
bieten

Lu

500 gram

zak 166 gram

Bovengenoemde aanbiedingen zijn geldig van woensdag 10 t/m dinsdag 16 oktober 1984, tenzij anders vermeld.

Alleen bij Leo Stein:

5,98

Dovired

Maandag 15 en dinsdag 16 oktober

GROENTE EN FRUIT, VERS VAN DE VEILING, LEKKER SCHERP GEPRIJSD

5,98

F. und W. SchiiHl||8ii

DAGKOOPJES

BAKJE 250 GRAM
Woensdag 10 oktober

1,99

SOPfülfUK
STVKCA-tSOCRAM

KILO

Witte

Aviko
mini frites

Rosé
d'Anjou

FIJNE VLEESWAREN

JONGE

Unox gevulde
erwtensoep

Henkes Bessen Jenever

Boomsma Berenburg

1 liter van 15,95 voor

1 liter van 17, 95 voor

1R
ItJf

7,98
5,75
4,75
4,95
1,49
1,75

Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

William Lawson's Whisky lft
1 f les van 19,85 voor

lOf

Dit is het vignet van onze dub 199
De dub staat voor kwaliteit,
compleetheid en lage prijzen.

LEO STEIN
Warnsveld - 05750-22576

JOOP CORNELIS
Vonten - 05752-2308

TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD
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"Week van het brood"

Geslaagde avond
Mannenkoor

Onderstaand publiceren wij de uitslagen van de wedstrijden welke de plaatselijke bakkers in het kader Op zaterdag 6 oktober j.l. hield het
Vordens Mannenkoor o.l.v. Bert Nijvan de "Week van het brood" organiseerden.
hof haar jaarlijkse kontaktavond.

Bakkerij „'t Winkeltje" - Schmink
Ter gelegenheid van "de week van het brood" organiseerde vorige week „'t Winkeltje" Schurink een etalagewedstrijd voor
de jeugd en een wedstrijd voor de ouderen, die mochten raden hoeveel broodsoorten er waren. 11 jongens wisten precies
hoeveel broodjes er in de etalage lagen. Ze ontvingen een leuk prijsje. Mw. Brandenburg wist het juiste aantal broodsoorten te schatten. Ze had hiermee een groot en lekker krentenbrood verdiend. Dhr. Huetink, Mw. Oosterink, G. Weijs, Mw.
Verhoeve en Mw. Boers kwamen er het dichts bij. Ook zij ontvingen een lekker krentenbrood.

In zijn openingswoord heette voorzitter L. Westerhof de gastkoren: Het
Doetinchems
Mannenkoor, het
Goors Mannenkoor en de gemengde
zangvereniging "Animato" uit Zetten
hartelijk welkom.
Westerhof wees in zijn toespraak op
de belangrijke bijdragen van de donateurs van het koor: "Zonder uw financiële bijdrage zou een avond als deze,
niet makkelijk te verwezelijken zijn"!
In het optreden vóór de pauze waar
het Doetinchems Mannenkoor en het
Goors Mannenkoor voor het voetlicht traden kon niet gesproken worden over "muzikale hoogstandjes"
wel viel er in "Einmal gibt's Frieden"
een verdienstelijke barriton solo te beluisteren van Willem Bomer solist van
het Doetinchems Mannenkoor.
In de slotnummers "Hymne a la nuit"
en "Sur les remparts" lukte het bij het
Goors Mannenkoor wel wat beter,
maar in het geheel genomen heeft dit
koor de grootste moeite de opgebouwde kwaliteit te handhaven.
De Gemengde Zangvereniging "Animato" verzorgde een voortreffelijk
optreden. "Weltliche Cantate" en
"Cent mille chansons" werden schitterend vertolkt.
Dit koor bezit souplesse en Homogeniteit en de koor leden bedienen zich
van een goede uitspraak, het repertoire is beslist verrassend.
Het Vordens Mannenkoor besloot de
avond met een viertal werken. "Magnificat", "Mama 'k wil 'n man hè!",
"We shall overcome" en de topper van
de avond "La Vergine degli Angeli".
Met een voortreffelijke tenor solo van
Tonnie Besselink, in vroeger jaren
werd er voor dit werk een sopraan soliste ingehuurd, nu blijkt^k het Koor
niet alleen een uitstekSne barriton
solist bezit maar eveneens een geweldige tenor solist.
Een waardige afsluitingen het zangers gedeelte van deze k^phkt avond.
Secretaris J. Tap bedankte koren, dirigenten, solisten en pianisten voor de
geleverde vokale en instrumentale inspanning.
Van de gelegenheid om nog een dansje te maken op de muziek van "The
Woodpeckers" is door velen gebruik
gemaakt.

Ver. "Oud-Vorden"
Een uitstekende voordracht, een fijn
taalgevoel en grote kennis van het dialect, ziedaar de drie elementen voor
een succesvolle avond. Een avjand van
de Vereniging "Oud-Vorden" in het
(ook nu weer geheel bezette) "Pantoffeltje" en die verzorgd werd door de
Drentse Marga Kool.
Op een boeiende manier wist zij de
mogelijkheden van het Saksisch dialect ten volle te benutten. O.a. waarschuwde zij ervoor het dialect als taal
Prijs uitslag bij van Asselt van de te raden pot met rozijnen. Het gewicht is 1468 gr. l e prijs Mw. A. Menkveld-Wullink, 1470 niet te vergeten daar men de waarde
gram, krentebrood f25,-; 2e prijs Mw. E.G. Overbeek, 1465 gram, krentebrood f 15,-; 3e prijs Dhr. Hans Bril, Den Haag, ervan pas ervaart zodra ze niet meer
1480 gram, krentebrood f 12,50 heeft deze geschonken aan Villa Nuova; 4e prijs Mevr. A. Eijerkamp, 1450 gram, krente- gesproken wordt.
Zonder een enkele aantekening te
brood f8,30; 5e prijs Hr. W. Nijenhuis, 1438 gram, Krentebrood f5,-. Allemaal hartelijk gefeliciteerd.
raadplegen wist ze de aanwezigen 2
maal l uur aan zich te binden. Kortom: een voordrachtkunstenares zoals
je maar zelden tegen komt en die je
wel zo weer zou willen horen.

Bakkerij van Asselt

Ouderavond
Openbare Dorps
school

Bakkerij Oplaat
Hoeveel krenten zaten er in de pot? 17.500 exemplaren. De l e prijs werd gewonnen door Mevr. Burger, 2e Wim Bielderman en Everdien Knoef; 3e Mevr. Beeftink; 4e Karin Knoef; 5e Mevr. Besselink.

Donderdag 11 oktober a.s. zal in zaal
"het Pantoffelije" de jaarlijkse ouderavond worden gehouden van de Openbare Dorpsschool. Na een kort huishoudelijk gedeelte zal de rest van de
avond geheel gewijd zijn aan de nieuwe basisschool.
Dit onderwerp zal worden ingeleid
met een door het Ministerie van Onderwijs uitgebrachte film: "Daar komt
de bassisschool".
In deze film worden de onderwijskundige veranderingen behandeld die
zich op de scholen zullen voordoen als
gevolg van de invoering van het nieuwe basisonderwijs per l augustus
1985.
De film is vooral een uitgangspunt om
een aantal onderwijskundige vernieuwingen bespreekbaar te maken bij ouders.

"Goed licht - allicht"
De afdeling Vorden van Veilig Verkeer Nederland heeft ook dit jaar de
Vordense garagebedrijven weer bereid gevonden de inmiddels traditionele verlichtingscontrole van auto's gratis te verzorgen.
Deze controles zijn ook nu weer gepland in de laatste week van oktober
nl. van 22 tot en met 26 oktober en wel 's avonds van 19.00 uur tot 20.30
uur.
Ook aan de fietsen van de schooljeugd zal binnenkort weer de nodige
aandacht worden geschonken.

Vordens Mannenkoor
presenteert Kerst L.P.
Op vrijdag 12 oktober a.s. zal het Vordens Mannenkoor o.l.v. Bert Nijhof haar
eerste Kerstlangspeelplaat presenteren bij Interieur verzorging Wim Polman.
Een betere promotie had het koor zich niet kunnen wensen, de heer Polman
staat garant voor de afname van een flink aantal platen, en het koor krijgt de gelegenheid om in zijn smaakvol verbouwde en uitgebreide zaak aan de Dorpsstraat enkele werken ten gehore te brengen.
Na de opening van de nieuwe zaak die op 17.00 uur is gepland, zal na een inleiding door de heer Polman het koor om 19.00 uur een kort optreden verzorgen,
waarna de officiële uitreiking van het eerste exemplaar zal geschieden door de
Voorzitter van het Koor, aan Burgemeester M. Vunderink.
Een groot aantal genodigden zullen hiervan getuige zijn, te weten: Plaatselijke
Kerkgenootschappen, Zusterverenigingen en ere leden van het Vordens Mannenkoor.
Voor het Vordens Mannenkoor is deze eerste plaat een unieke gebeurtenis.
Veel dank is verschuldigd aan de inspanningen van de aktiviteiten commissie
van het koor. Oud papier akties, verkoop van diepvries haantjes en stand op de
braderiën brachten de nodige geld middelen in het laadje.
Dank zij de medewerking van de Vordense Winkeliersvereniging, is de langspeelplaaat, die ook als cassette is uitgebracht vanaf 12 november in diverse Vordense winkels te verkrijgen. Tevens bestaat de mogelijkheid bij de leden van
het koor een l.p. of cassette te bestellen.

VUSA-cursus over
kinderen en ouders
Het VUSA-Centrum - Vrije Universiteit en Samenleving - organiseert voor
iedereen die daarmee te maken heeft
of in geïnteresseerd is, een cursus op
het gebied van Kinder- en Jeugdpsychologie onder de titel 'Kinderen en
ouders, een spannende verhouding'.
Deze cursus heeft tot doel verheldering te brengen en inzicht te verschaffen in de achtergronden van problemen die zich tussen ouders en kinderen kunnen voordoen.
De cursus wordt gegeven in Doetinchem en bestaat uit vier avonden en
een afsluitende studiedag in Amsterdam.
Alle bijeenkomsten worden op maandagavond gehouden en beginnen te
19.45 uur. Cursusgeld f35,-.
Data: Doetinchem, 29 oktober en 5,
12, 19 november 1984.
Afsluitende studiedag op zaterdag 8
december 1984. Inlichtingen: VUSACentrum, tel. 020-5482674 (b.g.g.
020-5483713).

Kinderboekenweek
10-20 oktober 1984
"Als ik later groot ben"
Het is weer gauw kinderboekenweek
en daarom kan ieder kind meedoen
aan allerlei dingen die de openbare bibliotheek en boekhandel Loga organiseren.
Wat valt er zoal te doen?
Een verhaal schrijven
Tot uiterlijk 15 oktober kan ieder kind
bij de bibliotheek of boekhandel Loga
een verhaal inleveren met als thema
"Als ik later groot ben". Dit kan gaan
over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld over een beroep, over hobby's,
over hoe de huizen er dan uit zullen
zien enz. enz.
Of: men schrijft een verhaal over "Als
ik later groot ben wil ik nooit meer...
Hierin kun je alles vertellen wat je
nooit meer wilt doen of wat je niet
leuk vindt of wat volgens jou anders
moet.
Maak dit verhaal niet te kort en begin
er gauw aan. Misschien wordt er wel
een boek van gemaakt.
Leeftijd: vanaf 6 jaar.
De meest bijzondere verhalen worden beloond met een boek dat dit jaar
bekroond is. De prijsuitreiking is direct na afloop van de theatervoorstelling die op 20 oktober in de bibliotheek gehouden wordt.
Puzzels, raadsels en kleurplaten
De hele maand oktober kan men
meedoen aan:
- het kleuren van een kleurplaat
- een zoek-kleurpuzzel oplossen

- kruiswoordpuzzel
- rebus
Dit wordt in de bibliotheek gedaan.
Na inlevering ontvangt men een surprise. Leeftijd: vanaf 4 jaar.
Poppentheater voorstelling op
zaterdag 20 oktober
Kom op deze laatste dag van de kinderboekenweek naar de bibliotheek
voor de voorstelling die het figurentheater "De Trekwagen" uit Doetinchem zal geven over "De deftige meneer".
Dit duurt van half 3 tot 4 uur en het beiooft heel spannend te worden. Na 4
uur is er dan nog de prijsuitreiking van
de bekroonde verhalen. Voorde theatervoorstelling is wel een entreebewijs
verschuldig voor f l,-. Dit kan bij de bibliotheek, maar ook bij Loga. Leeftijd:
vanaf 4 jaar.

Herfsttoertocht
"Achtkastelenrijders"
Aan de zondag door de VRTC "De
Achtkastelenrijders" georganiseerde
Herfsttoertocht werd in totaal door
130 personen deelgenomen. Gezien
de weersomstandigheden een respektabel aantal, zo was de mening van de
organisatoren.
De meeste deelnemers gingen van
start voor een afstand van 40 kilometer. Een route via Lochem, Zwiep,
Barchem.
De deelnemers aan de 120 kilometertocht gingen richting Markelo, terwijl
de deelnemers van de tocht van 80 kilometer via Lochem, Borculo, Neede
fietsten.
Start en finish waren bij café 't Zwaantje aan de Hengeloseweg.

"De Graafschap"
Wanneer weer met de grondeigenaren overeenstemming kan worden bereikt, dan zal de Vordense rijvereniging "De Graafschap" ook in 1985
weer een concours-hippique organiseren. Tijdens de najaarsvergadering,
welke in hotel Bakker werd gehouden,
werd uitgebreid en tevreden teruggeblikt op het tweedaagse concours dat
in juni werd gehouden. Gedurende de
maanden november tot en met februari zal "De Graafschap" elke
maandagavond rijden in de manege
van de Ruigenrode.
Voor zaterdag 20 oktober staat er een
onderlinge samengestelde wedstrijd
met de Zevensteen uit Steenderen en
met de pony club "De Viersprong" uit
de Toldijk op het programma.
Deze wedstrijd wordt gehouden op
het terrein aan de Hamelandweg. Op
26 december wordt er een Kerstrit gehouden welke zal worden uitgezet
door Wim Groot Nuelend. De jaarlijkse feestavond vindt op de eerste zaterdag van maart plaats in zaal Bakker.

DE COMPUTER
VAN DE BONDSSPAARBANK
MAAKT EEN MENS VAN U.
EN GEEN NUMMER.
De Bondsspaarbank is al tien jaar de eerste
bank in Nederland waar de administratie
volledig centraal is geautomatiseerd.
Als klant van de Bondsspaarbank
profiteert u daardoor
van vele voordelen.
Wij helpen u sneller.
Wij helpen u beter.

En wij helpen u met méér zaken dan
u normaal van een bank gewend bent.
Ons unieke computersysteem werkt snel en
zeker. Dat geeft ons de tijd om u beter
én persoonlijker van dienst
te zijn. Waardoor u zich
bij de Bondsspaarbank
nooit een nummer voelt!
Een hypotheek van de Bondsspaarbank.
Gunstige rente, afsluitprovisie
slechts 0,5%!
De Bondsspaarbank is gróót
in hypotheken.
Misschien wel omdat wij
één van de voordeligste zijn!
Afsluitprovisie slechts 0,5%,
rente al vanaf 7,9%
Er zijn diverse hypotheekvormen, ook
met maandelijkse betaling. U krijgt uiterst
persoonlijk advies. En veel kosteloze service.
Bijvoorbeeld: de kosten van het aanvragen
van een eventuele gemeentegarantie zijn voor
onze rekening.
Hypotheek nodig? Praat in elk geval
ook met de Bondsspaarbank!

Uw bankgirorekening bij de Bondsspaarbank.
Het begin van gemakkelijk geldzaken
afhandelen.
> snelle verwerking van
uw betalingsopdrachten
• vlekkeloze
afhandeling van
automatische betaling
van uw vaste lasten
• eenvoudige, snelle stopzetting
van automatische betalingsopdrachten
• automatisch sparen
• de snelste kasservice van Nederland:
contant geld opnemen binnen één minuut
(Ook bij een kantoor waar u normaal
nooit komt.)

Verzekeren bij de
Bondsspaarbank.
Alle verzekeringen in
één pakket.
Met maandelijkse
betaling.

Sparen bij de Bondsspaarbank.
Kies uw spaarsysteem-naar-maat
uit de vele
mogelijkheden.
PATENT
REKENING.
Een nieuwe
manier van
sparen met
onbegrensde
opname-vrijheid en toch een hoge rente.
Rente + premie tot 65%.
Geld direct opvraagbaar. Ideaal!
PIEK-FIJN SPAARREKENING.
Voor kinderen tot 18 jaar.
Met hoge rente en de mogelijkheid
om er giraal mee te betalen.
GIRO SPAARREKENING.
Geeft een flinke rente, terwijl u van uw
tegoed tot f. 5000 - per maand praktisch
direct kunt opnemen.
SPAARDEPOSITO'S.
Diverse vormen. Ook mogelijk met
maandrente.

Lenen bij de Bondsspaarbank.
De beste leningsvorm.
De laagste tarieven.
Soms hebt u plotseling geld
nodig voor een grote aankoop. Wij zijn
u graag behulpzaam met een lening
die past bij uw mogelijkheden.

Doe meer met
de bank die meer doet.
En ontdek het verschil
tussen service en Service,

bondsspaarbank
voor Twente en Oost-Gelderland
Vorden: Decanijeweg 3.

Levensverzekering,
inboedel, opstal, aansprakelijkheid, auto,....
bij de Bondsspaarbank kunt u zich 'compleet'
verzekeren. U ontvangt al uw polissen in
één handige bewaarmap. En u betaalt
uw premies per maand, dus prettig gespreid.
De moeite waard om eens naar te informeren.
Uw vakantie via de Bondsspaarbank
Fijne reizen. Met alle service
die daarbij hoort.
Bij de Bondsspaarbank kiest ^=
u uit het aanbod van een
"*v ^
aantal vertrouwde reisorganisaties.
En wij regelen meteen al die
zaken, die bij een
vakantie komen kijken.
Zoals vreemde valuta,
reischeques, Eurocheques,
annuleringsverzekering en
reisverzekering.

w,

MET AJK IS IN HET BOERENBEDRIJF GEEN LAST TE VEEL!

Kies maar uit: kloeke slipper in rib of
leerlook. De prijs is gelijk. Beide zijn
voorzien van een robuuste, moderne zool.

20,-

sf^**~—r=^^^^=z:::

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

Hengelo G tel. 05753-19 64-23 79
b.g.fl. 08342-11 70 en 08350-2 44 €6

Goedkoper kan niet:
Behang vanaf 1,95 per rol.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo

Vraag vrijblijvend inlichtingen
bij
LOONBEDRIJF

Telefoon 05753-1470 of 2786 Hengelo Gld.

Het transport van de mengmest
kunt u eventueel zelf geheel of
gedeeltelijk verzorgen.

DEZE JUBILEUMAANBIEDING
PAST U PERFECT!

Welk

Als groene vakwinkel weet
Welkoo^lles vanbloembollen
en de juiste verzorgingervan.
En heeft alles in huis: een
sorterin^waliteitsbollenpakketten, bollenplanters, tuinturf, potgrond en het grootste
assortiment tuinartikelen in
Nederland. Dat vindt u allemaal in de Welkoop bollengids.
Haal 'm snel. U plukt er straks
de bloemen van.

Narcissen, Carlton geel. £20 ^^um Giganteum
per 25 stuks
paars/roze, per stuk

Labora Hobbyspade Bloembollenplanter

Snoeischaar

50

31,

Bladhark
Nylon bladhark met
gelakte steel van
150 cm.
Van 15,10
Voor

KORTING

OPSINGLETOFSLIP
(MODEL LONDON)
Al weer 15 jaar biedt ten Cate Certiform
elastische katoen de perfecte pasvorm.
Ook na vele wasbeurten zitten de slips en
sing Iets volmaakt als een tweede huid.

III

kondigt nu het
voorjaar aan.

Van 41,75
Voor

35

11;

Gelakte
uitvoering
met houten
handgreep.
Van 7,50

Enkele vroege tulpen,
gemengd, per 40 stuks

Van 22,70
Voor

16*
87,- 335
9 9
***
195
3

Rondneuskruiwagen
Staal, 80 liter.
Van 99,75
Voor

Bloembollenbakjes
jcmj^i

Set van 3 stuks M *\r
Van 6,50 /| J J
Voor

CONFECTIE EN MODE

4?

Van 5,10
Voor

**i

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583
STEENDEREN, Kon. Julianalaan 2, tel. 1256

2]
75
2,

FavoritaTuinturf

Geschikt voor het planten
van kamerplanten, maar
ook voor het doorwerken
inde
border.
Zak van
80 liter.
Van 11,05
Voor

Voor struktuurverbetering van zware kleigronden en voor droogtegevoelige
grond.
Zak van
80 liter.
Van 8,50
Voor

CITROEN
1984 Visa Chrono
1983 Visa super
1983 BX 14 RE
1983 GSA Special + LPG
7983 BX 16 TRS
1983 Visa 11 RE + LPG
1983 2CV6 Club
1983 Visa GT
1982 CX Athena + LPG
1982 CX 2500 D Break
1982 Visa Super E

Rectificatie: IndeWelkoop-advertentievanweek35dientu i.p.v.
Easydriver te lezen: Bolratelschroevedraaier.

WCllt00|l
De Grote Groene Vakwinkel J
RUESINK

Altijd a e
modellen"

INRUIL FINANCIERING-LEASING

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

70

Tuinhandschoenen

®

Profiteer nu bij ons van deze jubileumaanbieding:

,g5 Glashyacinten,
gemengd, 3 stuks

Triomf Potgrond

Aanbiedingen geldig t/m 27 oktober 1984. Prijzen inclusief B.T. W Levering zolang de voorraad strekt.

ten Cate Certiform, voor het hele gezin,
in vele kleuren en alle maten, al 15 jaar
een succes. Daarom deze jubileumaanbieding in herenondergoed.

Certiform

Boeke-Heesters

LEVERBAAR IN DIVERSE UITVOERINGEN
VAN 4 TOT MAAR UEFST 25 TON..!

Mengmest
injecteren

TIJDELIJK

AJK MENGMESTVERSPREIDERS
• in- en uitwendig gegalvaniseerde tanks (wanddikte
tot 6500 liter 5 mm, daarboven 6 mm • grote zelfreinigende balafsluiter • vochtvangketel met manometer
• overdrukventiel • kijkglas • steunwiel met spinde!
• slangbeugels • blindt lens voor zij-aansluiting • 4 m
zuigstang met gegalvaniseerde koppelingen • onderaanspan • geremde as met parkeerrem.

AJKKIPWAGENS
• geheel gesloten bak van 3 mm plaatstaal • onderaanspan met draaibaar trekoog • hydraulische steunpoot • parkeerrem • opzetschotten van 30 cm • kipcylinder met olieleiding tot de trekker* snelkoppeling
• automatisch heffend achterschot met graanschuif
• mechanische rem • alle wagens zijn uitgevoerd met
nieuwe banden • vele extra's zijn mogelijk.

De Venterkamp 11,"Ruuirïo.'Tel.'05735 1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUURLO HAAKSBERGEN

1982 GSA Special
1982 Visa Club
1982 Mitsubishi Colt GL
1982 Renault 5 TL
1982AlfaSud1,5 + LPG
1981 GSA Break + LPG
1981 GSA club
1981 Visa Super E
1981 2CV6 Special
1981 2CV6 Charleston

1981 Renault 18 TS
1981 Saab 900 GLS
1980 GSA Pallas + LPG
1980 GSA club Matic
1980 Dyane 6
1980 Renault4 GTL
1980 Renault 18TS + LPG
1979 GS X 3
1979 Honda Accord
1977 Saab 99 autom.

RUESINKA

EENMAAL ZILVER, DRIEMAAL BRONS EN EEN TWEEDE PLAATS BIJ NEDERLANDSE CLUBTEAMS

Graafschaprijders presteerden
uitstekend tijdens motorzesdaagse
Dolblije gezichten, zaterdagmiddag na afloop van de crossproefteNorg. Ze hadden het hem gefikst, het
team van de Vordense motorclub "De Graafschaprijders". Als team de Motorzesdaagse uitrijden luidde vooraf het parool en dan als beloning één zilveren plak (Johan Braakhekke) en driemaal brons (Jan
Harkink, Henk Heilegers en Jan Klein Brinke). Bovendien eindigde het team van alle deelnemende Nederlandse clubs op een fraaie tweede plaats achter de motorclub uit Wychen. In totaal werd de "Graafschaprijders" in het internationale veld van 55 teams, in de eindrangschikking twaalfde.
Het grote publiek ontgaat tijdens zo'n
wereldkampioenschap Enduro over
zes dagen in feite wat voor een prestatie het voor een amateur-clubteam is
om een dergelijke monsterrit tot een
goed einde te brengen. Immers de
coureurs van het Trophy-team en het
Vaasteam, met namen als Henk Poorte, Gerrit Wolsink, Martin Schalkwijk,
Gerard Rond e.d. staan volop en terecht in de schijnwerpers van de publiciteit. Zij worden dan ook met alle
egards, zoals dat bij professionals
hoort, behandeld.

Begeleidingsteam
Toch heeft ook de "G raafschap rijders" de zaken op een professionele
manier aangepakt. Reeds een kleine
week voor de start ,streek het Vordense team met in totaal 40 begeleiders
neer in de Jarino sporthal te Assen om
zich op dit internationale zesdaagse
gebeuren voor te bereiden.
De taken werden daar goed doorgesproken. De reglementen werden
doorgenomen zodat een ieder wist
waar hij of zij aan toe was.

Vroeg uit de veren
Outsiders hebben er denk ik geen notitie van wat zo'n begeleidingsteam in
feite uitspookt. Wat te denken van die
mannen en vrouwen die 's morgens al
om half vijf uit de veren kruipen om
ergens, soms wel 70 kilometer van
hun onderkomen vandaan, zich op
een plekje in het Drentse hei nestelen
om hun jongens van benzine te voorzien.
Naongeveer 50 tot 60 kilometer hebben de coureurs de tank leeg en bij tra-

jekten over afstanden van zo'n 300 kilometer betekent dat dat er heel wat litertjes verbruikt worden. Voorts zijn
er helpers nodig bij de controleposten,
revitailleringen e.d.
Niet alleen de coureurs hebben in deze zesdaagse plm. 1500 km. afgelegd. In het begeleidingsteam zijn er
zelfs bij die zaterdagmiddag tot de
konklusie kwamen dat ze de 2000 kilometer ruimschoots hadden overschreden.
Nippend aan een welverdiend pilsje
vertelden ons de coureurs zaterdagmiddag na afloop unaniem dat ze zonder een begeleidingsteam helemaal
niet aan deze zesdaagse waren begonnen.
Johan Braakhekke (op dat moment
nog niet wetend dat hij zilver had behaald) "Voortreffelijk zoals het allemaal heeft gefunktioneerd. Zonder
hulp van deze mannen en vrouwen
hadden we het gewoon kunnen vergeten".

Apart slapen
Overigens hadden de coureurs ook
hun vrouwen bij zich. Er werd echter
apart geslapen. Om 22.00 uur werden
de rijders door manager Dick Pardijs
naar bed getrommeld om 's morgens
weer fris aan de start te verschijnen.
Dick Pardijs: "De ploeg had veel zelfdicipline, want men had maar één
doel voor ogen gezamenlijk uitrijden".

20 seconden
Toch is er tussen uitrijden en uitvallen een hele kleine wereld. Jan Klein
Brinke, tot en met de vijfde dag goed

in de race voor zilver (hij miste deze
plak op 20 seconden na). "Als ik nog
een dag langer had moeten rijden, had
ik het kunnen schudden. De Zesdaagse heeft heel wat van de machine gevergd. Vanmorgen bij de laatste rit
over 120 kilometer liep mijn bloeddruk behoorlijk op. De motor wilde
eerst niet starten. Bougies verwisseld,
maar ik ging wel zes minuten te laat
weg. Gelukkig verder geen problemen, maar wat een afzien deze dag".

Geen gevoel in de polsen
Johan Braakhekke had de meeste problemen op de vijfde dag. Een rit over
270 kilometer naar Makkinga. "Ik had
bij de start geen gevoel in de polsen.
Gas geven ging me erg zwaar af. Ik
denk dat het met de zenuwen had te
maken. Voor de rest had ik echter
geen problemen. Alleen vandaag bij
de laatste rit belandde ik in een sloot,
maar gelukkig was Jan Klein Brinke in
de buurt. Die heeft me er weer uitgetrokken, aldus Johan Braakhekke, die
een zilveren plak veroverde.

Pechvogel
Toch leek het erop dat het op deze
laatste dag toch nog mis zou gaan met
het team. Aanvankelijke pechvogel
was Henk Hellegers: "Ik was vanmorgen helemaal van slag af. Dat kwam
eigenlijk doordat er een renner, die
dezelfde motor heeft als ik, met een
kapotte zuiger uitviel. Ik dacht bij mezelf als mij dat maar niet overkomt.
Deze gedachte overheerste mijn rijden. Bij de eerste controle was ik 30
minuten te laat, dat liep op tot 42 minuten. Gelukkig ging het hierna wat

beter en kwam ik nog juist op tijd binnen", aldus een dolgelukkige Henk
Hellegers.
Ondertussen zweette teammanager
Dick Pardijs bloed en tranen. "ledere
keer dacht ik daar komt hij aan. Maar
nee hoor, weer mis. Op dat moment
gaat er heel wat door je heen, want je
wilt immers als team de finish halen.
Een hele opluchting toen ik Henk op
gegeven moment in het vizier kreeg.
In dit soort situaties moet je er wel
voor zorgen dat de andere leden van
het team niet merken dat er een collega in de problemen zit. Niet goed voor
de concentratie", aldus Dick Pardijs.

Aangepast voedsel
Jan Harkink, eveneens lid van de
Graafschaprijders reed bij het merkenteam van Ben van Erp, maar werd
qua verzorging ondergebracht bij het
Vordense team, heeft voor de vijfde
keer aan een zesdaagse deelgenomen.
"Ik vond deze zesdaagse vefgeleken
met die andere die ik heb gereden niet
zwaar. Hoofdzaak is datje de gedachten er goed bij houdt. Dan is het best
te doen", aldus Jan Harkink die naast
een zilveren medaille in Oostenrijk,
en goud in Zweden een bronzen plak
aan zijn verzameling kan toevoegen.
Het team van de Graafschaprijders
was optimaal tevreden over sportmasseur Jan Broekhof. Hij zorgde er voor
dat de spieren werden gemasseerd,
dat de enkel van Henk Hellegers en de
pols van Jan Klein Brinke op vakkundige wijze werden ingetaped. En bovenal zorgde Jan Broekhof voor aangepast voedsel tijdens de ritten. Ook
hebben de importeurs van motoren
een optimale verzorging gegeven.
Dick Pardijs: "Suyker van Montesa,
Brouwer van KTM, Ben van Erp van
Husqvarna, deze mannen stonden
steeds voor je klaar".
Dick Eysink, namens sponsor Avia
duidelijk aanwezig tijdens deze zesdaagse, was de hele dag met zijn video
in de weer. 's Avonds tijdens de bespreking werden dan de beelden vertoond over de verrichtingen van die
dag.
Team manager Dick Pardijs tenslotte:
"Het was een hele belevenis deze zesdaagse. Zo'n tien dagen hebben we
met zo'n veertig mannen en vrouwen
opgetrokken. Dan het msultaat: alle-

maal de rit uitgereden, vier medailles,
dat geeft toch echt voldoening".

Spanje
Volgend jaar wordt de zesdaagse in
Spanje gehouden. Je zag de renners
aan tafel denken, wat zou het toch
mooi zijn om daar te kunnen rijden.
Het grote struikelblok is echter waar
haal je de sponsors vandaan.
De kosten tijdens deze zesdaagse bedroegen voor het team zo'n dertig è
veertig duizend gulden, hetgeen betaald werd door een aantal sponsors.
De renners behoefden alleen maar
voor de motorfiets te zorgen.
Dit kost echter ook veel geld, want
volgens de coureurs daalt de handelswaarde van een Enduro motor tijdens
zo'n zesdaagse wel met drieduizend
gulden, zoveel wordt er van de machine gevergd.

Gymnastiek vereniging
Sparta
Dezer dagen werd in de sporthal 'Het
Jebbink', het jaarlijkse volley- en lijn
bal toernooi van het rayon Berkelstreek gehouden.
Dit jaar organiseerde gymver. Sparta
deze dag. Er werd door dertien verenigingen uit verschillende plaatsen
deelgenomen, die tesamen goed waren voor zo'n 80 teams.
De dag werd geopend door de voorzitter van Sparta de heer O. Wempe, in
bijzijn van het rayon bestuur, waarna
met de wedstrijden werd begonnen.
Na een sportieve en strijdlustige dag
kwamen bij het lijnbal de dames van
Gareo uit Rekken als winnaars uit de
bus. Bij het dames volleybal was een
ploeg van NGV Neede die een eerste
plaats behaalde.
Van Odival Eibergen werden tenslotte de heren eerste. Voor de winnaars
was er een lekkere taart, die in de kantine onder het genot van een drankje
kon worden opgegeten.
De heer Wempe besloot deze sportieve bijeenkomst met een woord van
dank aan de plaatselijke EHBO en de
drie Vordense verenigingen die Sparta deze dag de zaal hadden afgestaan.
Sparta kon terugkijken op een bijzonder geslaagde dag.

Klaverjassen en
jonkeren
Rekord aantal kaarters(sters)
in t Pantoffeltje
Donderdagavond vond de opening
plaats van een 6-tal wedstrijden klaverjassen en jokeren seizoen '84-'85 in
het Pantoffeltje.
In zijn openings-welkomstwoord van
de wedstrijdleider Henk Zieverink,
kondigde hij met trots aan dat het aantal deelnemers(sters) een nieuwe rekord voor Vorden was en ook voor het
eerst boven de 100, n.l. 102 personen.
Mede door de extra prijs voor degene
die minimaal 5 van de 6 wedstrijden
meedoen, er ligt voor 2 personen een
weekendreis Londen of Parijs te
wachten, maar ook zeker door de bijna vriendschappelijke manier waarop
men elkaar probeert de loef af te steken en natuurlijk de mooie prijzen elke keer weer, daarom komt men
graag, aldus de wedstrijdleider.
Dat dit zeer juist is gezien, bleek uit
het gegeven dat alle 102 deelnemers(sters) zich alvast opgaven voor de volgende wedstrijd van donderdag 8 november a.s. de andere data's zijn: de
donderdagen 20 december, 7 februari,
7 maart en 4 april a.s.
Men kan zich dus nog opgeven, maar
gezien het gegeven dat er ook een behoorlijk aantal mensen zich als reeds
opgaven voor de laatste 5 avonden en
dus juist de eerste avond 4 oktober j.1.
niet konden, kon het wel eens een volle bak worden van 128 personen, volgens de wedstrijdleider, en het telt
VOL = VOL.
Mocht men zich nog willen opgeven,
wees er dan alsnog snel bij, om teleurstelling te voorkomen.
De spanning was overal volop aanwezig, in diverse partijen zelfs tot de laatste "slag".
De applausmeter, gaf voor prijzen en
organisatie een ongekend hoog cijfer
van 8,7 aan.
Uitslagen Klaverjassen:
1. G. Derksen, 5516 pnt.; 2. P. Kraayeveld 5394 pnt.; 3. J. Boeyen 5391 pnt.
Uitslagen Jokeren:
1. mevr. E. Buunk, 367 pnt.; 2. mevr.
H. Nijhuis 457 pnt.; 3. mevr. B. Garritsen 496 pnt.

Open dag, tevens show
van diverse verwarmingsapparaten, gashaarden, elektrische apparatuur etc.
Vrijdag 12 oktober a.s.
14.00-22.00 uur
Zaterdag 13 oktober a.s.
13.00 - 17.00 uur
Dorpsstraat 24 a, Almen.
Tevens diverse beursaanbiedingen.

Fa. Pladdet
Barchem. Telefoon 05752-6465
Almen. Telefoon05751 -213

(v/h Gebr. Pardijs)

Uw ogen
zijn
belangrijk
Zuinig zijn met uw ogen
betekent ook:
ze regelmatig laten
controleren. Bij de
oogarts, of bij ons.
Want uw ogen zijn
belangrijk genoeg om
ze goed in de gaten te
houden.

AUTOMOBIELBEDRIJF ONSTENK-LENSELINK B.V

MAZDA SHOW
Nu inruilen veel voordeel

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

10
11
12
13

oktober
oktober
oktober
oktober

SPECIALE AANBIEDING

Opnooryw
vakman-opnoon

Oö juwelier

siemerink

oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Tijdens onze show ook de complete BEDRIJFSWAGENS volledig in voorraad

OFFICIEEL MAZDA-DEALER VOOR EEFDE, ZUTPHEN, VORDEN EN OMSTREKEN
SCHOOLSTRAAT 11 - EEFDE - TELEFOON 05750-12834
l rA • —

19.00 uur
19.00 uur
21.00 uur
17.00 uur
25 jaar hulpvaardig
hulp...uiaardig
bank 70 70 70 333
giro 1122 22 2
te utrecht

Bel even voor een
afspraak.

De deskundige
vertrouwensman die tijd
voor uw ogen neemt.

van 10.00 tot
van 10.00 tot
van 10.00 tot
van 10.00 tot

Voor al uw schilderwerk.
Binnen of buiten.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.
Tel. 05735-1368.

~z r A • -

; r .A • -i

Voor een 15-jarige landbouwschool leerling zoeken
wij in Vorden en omgeving een
boerengezin met leeftijdsgenoten. De voorkeur gaat uit
naar een groot veeteeltbedrijf
waarin de jongen kan meewerken. Is het iets voor u.
Bel of schrijf naar Jeugd Onder
Dak, Centrale voor pleegzorg
in Gelderland, Apeldoomseweg 17, 6814 BG Arnhem.
Tel. 085-516363. Of zeg 't
voort.
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VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Reisverslag familie Wilbrink

Spaarweek bij de Rabobank

De Rabobanken organiseren ieder jaar hun grote Spaarweek. Een
week waarin, behalve dat er gespaard wordt, veel extra dingen gebeuren. Voor iedere spaarder die in die week naar de bank komt, ligt
er bijvoorbeeld eenfraaie gezinskalender klaar. Met twaalf prachtige landschapsfoto's een geschenk dat door iedereen op hoge prijs
kind na lang wachten eindelijk aan de
beurt is en de artikelen of voedings- wordt gesteld. Voor de jeugd is er een sport-en spelkalender. Met name de jonge Rabobank Tienerrekeninghouders kunnen erop rekemiddelen op zijn.
De mensen raken een beetje moede- nen, evenals zij die in de Spaarweek zo'n Tienerrekening openen.

Naar aanleiding van het laatste bezoek van de heer en mevrouw Snijders aan Polen in mei van dit j aar.
hadden wij in overleg met het aktiecomité "Vorden-Barchem-Ruurlo helpen Polen "besloten het resterende bedrag te besteden aan medicijnen voor het ziekenhuis en hulpmiddelen voor de tandarts en het
weeshuis in Lwasin. Dat alle hulp goed op z'n plaats is terecht gekomen kunnen wij beamen.

loos om maar steeds achter alles aan te
moeten jagen wat men nodig heeft om
te leven. Veel mensen leiden een nerveus bestaan. Maagklachten door nervositeit komt aan de lopende band
voor.
Iedereen probeert een beetje buitenlands geld in handen te krijgen. Met
westers geld kan de Pool terecht in de
Pewexzaken (staatswinkels) waar van
alles te koop is, alleen niet met sloties.
Men is nog steeds blij met de meest
eenvoudige dingen. Veel mensen
vroegen ons dan ook de hartelijke
groeten over te brengen naar Nederland. Ook zijn ze zeer dankbaar voor
alles
wat Nederland doet voor de PoolIn ontvangst nemen van de pakketten.
se kinderhartpatientjes.
Een groot tekort is er aan ondergoed,
nachtkleding, nylons, sportkleding,
schoeisel, koffie en thee. Deze artikelen
zyn niet te krijgen.
Voor meer informatie kunt u ons te allen tijde bellen. Mocht u nog goederen voor Polen hebben, dan nemen
wij die graag in ontvangst. Wij zorgen
er dan voor dat deze in Polen terecht
komen. Wel wordt het steeds moeilijker om zaken zonder subsidie rond te
krijgen. Maar we blijven het proberen.
Financiële hulp is dan ook erg welkom. Wij willen graag iets doen voor
mensen die het heel hard nodig hebben.
Wij willen iedereen hartelijk danken
voor alle materiële en financiële hulp,
mede w^rïoor het mogelijk was deze
vierde J^Fiaar Lwasin te maken. Ook
dank aan het gemeentebestuur en de
Slaapzaal weeshuis, kinderafdeling.
politie voor het verschaften van de
juiste papieren die wij nodig hadden
Ook het weeshuis kon niet bevatten voor de erenspassage, waardoor een
Wü werden rondgeleid door de direkwat wij aan kleding en schoeisel voor en and|^lotter verliep, met name
teur van het ziekenhuis. Door wat wij te
hen hadden meegenomen. De tand- aan de krolse kant.
zien en te horen kregen, schoot ons een
arts raakte vokomen overstuur toen
brok in de keel: patiënten met een uitHartelijke groet,
hij zag wat collega's uit Holland voor
zichtloze ziekte voor wie men geen meWil en Wim Wilbrink
hem hadden ingepakt. Nu kon hij
dicijnen had, patiënten die al maandenBluisterplein 16, Ruurlo.
lang'in het ziekenhuis lagen, wie men weer een beetje werken, niet alleen
tanden en kiezen trekken zoals hij
wegens gebrek aan medicijnen niet kon
P.S. Indien u kleding over hebt of u
helpen. Voor enkele gevallen hadden voorheen deed.
Ditmaal hadden wij een voorspoedige wilt op een of andere manier de Poolse
wij de juiste medicijnen hy ons.
reis, het ging gemakkelijker dan ande- mensen nog helpen dan kunt u dit ook
doorgeven voor Vorden 05752-1404
re keren.
Er werd
In Polen kan men momenteel wel iets (Weevers); voor Ruurlo 05735-2454
dan ook menig Pools traantje weggemeer krijgen, wel veelal op distributie- (Wilbrink). Stuur niet op eigen houtje
pinkt, toen de arts hen vertelde dat het
bonnen. Voor de boodschappen moet wat op naar Polen, want er zijn gevalhulpcomité Vorden-Barchem-Ruurlo
men nog steeds in de rij gaan staan. len bekend dat het niet bij de juiste
de medicünen had meegebracht. Lwa- Kleine kinderen staan vaak al om zes mensen komt jammergenoeg, en de
sin is ons nog heel dankbaar voor wat er uur in de morgen in de rij. De teleur- fam. Wilbrink weten de juiste adresnog steeds gedaan wordt.
stelling is dan erg groot wanneer zo'n sen en waar de nood 't hoogste is.

Maar er is meer in de Spaarweek. Zo
krijgen nieuwe spaarders een premie
van f 7,50 op hun nieuw te openen
spaarrekening bijgeschreven. Dat
geldt trouwens ook voor bestaande
spaarders, die besluiten automatisch
te gaan sparen. Al die extra's maken
het vaak bijzonder druk bij de Rabobank.
Maar die drukte heeft men er graag
voor over. Sparen is en blijft een bezigheid die goed is voor ons allen. Nederland is een spaarzaam land.
Wie spaart bij de Rabobank of wie dat
wil gaan doen, doet er verstandig aan
de week van 15 tot en met 19 oktober
daarvoor te gebruiken.

eenvoudige uitgangspunt een degelijk
spaaradvies voor iedereen.

Doelsparen

Sparen doet iedereen op zijn eigen
manier. Dat wil zeggen: iedereen
heeft er een eigen bedoeling mee. De
meesten beschouwen het als een appeltje voor de dorst. Gewoon sparen
om wat achter de hand te hebben. Je
weet per slot nooit welke financiële
verrassingen de toekomst heeft. Maar
er wordt ook heel bewust naar een
doel toe gespaard. Men wil een nieuwe auto, een video misschien een verre vakantie, een eigen zomerhuisje
wellicht.
Al met al mag het duidelijk zijn dat indien de bank wat beter geïnformeerd
Nieuwe Kijk op Sparen
In de eerste helft van dit jaar introdu- raakt over de gedachten die bij de
ceerde de Rabobank-organisatie door cliënt spelen, zij tot een beter gefunmiddel van een groots opgezette cam- deerd spaaradvies kan komen. Daar
pagne haar Nieuwe Kijk op Sparen. zijn beide partijen alleen maar mee
De bank was al langere tijd bezig op- gediend.
lossingen te vinden voor het veel te De ontwikkelde Nieuwe Kijk op Spaomvangrijke pakket spaarvormen, ren maakt het daarenboven extra eenwaardoor je vaak door de bomen het voudig om tot een juiste keuze van de
bos niet meer zag. In de enkele maan- spaarvorm te komen.
den na de introduktie is reeds geble- Rabobanken hebben hun eigen werkken dat de Nieuwe Kijk op Sparen van gebied en dat betreft altijd het eigen
de bank in de praktijk uitstekend dorp of de eigen stad. Wie spaart bij de
Rabobank in zijn woonplaats weet
funktioneert.
De grote verscheidenheid aan spaar- ook dat diezelfde Rabobank, dankzij
vormen stond een goed advies in de de spaargelden uit eigen werkgebied
weg, reden waarom de basis voor dat projecten kan financieren die bijdraadvies nu gevormd wordt door vier gen aan de groei en de bloei van dieduidelijke richtingen: U^feft bij de zelfde gemeente. Een coöperatieve
Rabobank de Spaar/Vrijde Spaar/ gedachte die al bijna een eeuw ten
Groei-, de Spaar/Plan- en de Spaar/ grondslag ligt aan het denken en doen
Vastrekening aan. Die vormen het van de Rabobank-organisatie.

HalfNederland
De Spaarweek is er zeker niet alleen
voor bestaande ralaties van de Rabobank. De Rabobanken kunnen elk
jaar rekenen op een toeloop van nieuwe cliënten. Het marktaandeel bedraagt ca. 50% van het totale landelijke spaardersbestand.
Dat betekent dat de helft van alle Nederlandse spaarders, cliënt is bij de
Rabobank. Die helft heeft een spaartegoed van rond de 55 miljard gulden,
dat bij de Rabobank als "toevertrouwde middelen" geboekt staat.

Jeugd
Het hoeft nauwelijks enig betoog dat
ook bij de Rabobank de jeugd hoog
genoteerd staat. De jeugd spaart graag
en onder goede leiding vaak van de
ouders of verzorgers.
De Rabobank heeft daar met een paar
goede spaarvormen uitstekend op ingespeeld. Er is zelfs een mogelijkheid
om al sparend, zij het op bescheiden
wijze, deel te nemen aan het moderne
betalingsverkeer.
De Rabobank Tienerrekening is er
speciaal voor de jeugd tussen l O en 18
jaar en is een soort spaar/leer-betalen
rekening. Daar komt dan nog bij dat er
een aantrekkelijke premie van 5% te
verdienen is als de jonge cliënt 15 jaar
is geworden.
Naast de zgn. Rabobank RTR, is er natuurlijk het overbekende Ideaal
Spaarplan De Zilvervloot, een van de
Overheidswege ingestelde spaarmogelijkheid met een premie van maar
liefst 10%.
De Rabobank is, naast alle andere
diensten, een spaarbank van de eerste
orde. Een jarenlange ervaring maakt
het mogelijk tot een zo persoonlijk
mogelijk spaaradvies te komen.
De Spaarweek, met al die extra's, is
ongetwijfeld een stevige aansporing
om even bij de Rabobank binnen te
gaan. Van 15 tot en met 19 oktober
1984 zullen het drukke dagen worden.

AchteAoeks vocaal kwartet
groeit in kwaliteit en bekendheid

Tijdens de school-vakantie

voordeel
kinderaktie
(voor meisjes en jongens)
Om de herfstvakantie extra voordelig te maken krijgt u

10%

van het bestede bedrag in kinderkleding aan

waardebonnen
terug.
De aktie loopt van 11 oktober t/m 20 oktober. De
waardebonnen blijven geldig t/m 31 december 1984.

MODEHUIS

VORDEN - BURG. GALLEESTR. 3

Tussen het eerste officiële optreden (22 juli 1982) en het komende concert van donderdag 18 oktober a.s.
in de Remigiuskerk van het Gelderse Hengelo, heeft het Achterhoeks Vocaal Kwartet een ruime bekendheid verkregen. Het kwartet, bestaande uit de zangers Tonnie Besselink (Hengelo); Bennie Beulink (Hengelo);LudoEijkelkamp (Keijenborg); Wim van Oene (Ruurlo) is een veelgevraagde groep geworden.
Door gedegen studie via afzonderlijke
zanglessen wordt er ook voortdurend
bijgewerkt aan de stemvorming.
Het te brengen repetoire neemt een
uitgebreide vorm aan. Aan diverse
concerten wordt medewerking verleend, naast optredens in bejaardencentra en ziekenhuizen.
Met hun radiooptreden via Radio
Oost en de NCRV-radio is het kwartet
ook verderop bekend geworden, buiten regio Achterhoek. Binnenkort
gaat men ook in Duitsland optreden.
Voor de pianobegeleiding draagt zorg
Lenie de Bruijn uit Terborg, terwijl

haar echtgenoot als presentator van
de groep optreedt. In het concert van
18 oktober zal het fraai klinkende Properorgel, dat in 1976 een uitgebreide
restauratie en uitbreiding onderging,
worden bespeeld door Willem van
Twillert, Spakenburg. Deze organist,
heeft in deze omgeving al wel meerdere concerten verzorgd.
Aan het Amsterdamse Sweelinckconservatorium studeerde hij orgel bij
Piet Kee. Met een onderscheiding en
aantekening voor improvisatie werd
de opleiding succesvol afgrond.
Daarna behaalde hij het praktijkdiplo-

ma protestantse kerkmuziek en de
Acte B voor orgel. Bij Anneke Uitenbosch behaalde van Twillert de Acte B
voor clavecimbel en studeerde ruim 2
jaar oude Orgelmuziek. Momenteel is
hij docent orgel en harmonieimprovisatie aan de Stedelijke Muziekschool
te Zwolle en als organist verbonden
aan de Ned. Herv. Johanneskerk,
Amersfoort.
Het concert voor orgel en kwartet in
de Remigiuskerk, Hengelo Gld., begint donderdag 18 oktober om 20.00
uur, terwijl de kerk open is vanaf 19.00
uur.

Bouwbedrijf Rondeel schenkt tenue

Bouwbedrijf Rondeel B.V. te Vorden zette afgelopen zondag Ratti 4 in nieuwe tenues. Op de foto sponsor
B. Rondeel, de spelers van Ratti en de nieuwe outfit en voorzitter A.M. Hulsebos.

urr HET RATTI-KAMP
Damesvoetbal
Ratti 2 - Ratum 2 0-0
Afgelopen zondag kon het tweede elftal van de dames van s.v. Ratti niet
verder reiken dat een 0-0 gelijkspel tegen het even sterke Ratum uit Winterswijk.
De Kranenburgse dames die enkele
speelsters misten, konden tijdens de
eerste helft met de wind in de rug hun
doelpuntje niet meepikken, terwijl de
verdediging van Ratti goed stand hield
met een invallende libero Yvonne
Sessink.
In de tweede helft kreeg Ratti toch iets
meer vat op het spel en werden kansen gecreëerd via Carla Addink en Miranda Sessink, maar helaas ontbrak
het zelfvertrouwen te doelpunten.
Verdedigend kreeg de thuisploeg iets
meer te verwerken maar mede dankzij de goed keepende Manuela Jansen
werd de nul vastgehouden.

Zondagvoetbal (heren)
Ratti 2 - AZC 6 3-1
A.Z.C, begon voortvarend door meteen in de anval te gaan. De Ratti-achterhoede bleek attent en er viel weinig
te halen voor A.Z.C.
Na ongeveer 15 minuten was het Ben
Overbeek die ver van afstand schoot
op het doel van A.Z.C. De doelman
bleek vandaag niet klemvast en liet de
bal los, spits Jos Janssen reageerde attent en maakte 1-0.
Na de rust begon A.Z.C, fanatiek door
te drukken, uit één van die momenten
moest aan de noodrem getrokken
worden wat resulteerde in een penalty
voor A.Z.C. Die werd goed benut 1-1.
Twee minuten later was het weer Jos
Janssen die 2-1 maakte uit een prachtige pass van Arie Verdriet. 15 minuten voor het eind werd het 3-1 ook
door Jos Janssen uit een corner van
Fred Bos.

SVBV l - Ratti l 1-0
Twee ploegen die aan elkaar gewaagd
waren in de wedstrijd. Helaas moest
Ratti deze wedstrijd met vier invallers
aantreden. Ondanks dit gegeven was
het Ratti die de eerste helft controleerde en enkele kansen kreeg.
In de twintigste minuut was Edwin
Hartman dicht bij een doelpunt.
Tien minuten later kwam Ton Overbeek plotseling door maar miste ook.
Na de rust begon SVBV meer druk uit
te oefenen en werd het harder en harder. In de laatste minuten kon SVBV
1-0 maken uit een vrije trap. Gezien
het wedstrijdbeeld was een gelijkspel
verdiend geweest.

Vorden tegen koploper
De ploeg van trainer Jan Hendriksen
moest het deze wedstrijd stellen zonder de geblesseerde doelman Wim
Harms. Hij werd vervangen door René Olthof, die gezien de omstandigheden zijn taak naar behoren vervulde.
Bij $én doelpunt van de bezoekers
ging hij niet helemaal vrij uit.
In de eerste helft een wisselende strijd
met de betere kansen voor de thuisclub, die deze middag voor het eerst
de uit Apeldoorn afkomstige Gerard
Bijsterbos binnen de gelederen had.

Een speler die nog duidelijk aan zijn
nieuwe omgeving moet wennen.
André v.d. Vlekkert en Richard Bargeman verzuimden om Vorden voor
rust op voorsprong te zetten.
In de tweede helft tapte Winterswijk
uit een geheel ander vaatje. De thuisclub kreeg binnen een kwartier een
drietal klappen te verwerken, waardoor de wedstrijd was beslist.
In de vierde minuut na rust werd het
0-1 door Silooy een neef van Ajax-speler Johnny Silooy. Een paar minutenlater was het Schuur die middels een
kopbal de stand op 0-2 bracht. In de
zestiende minuut omzeilde Kruisselbrink de buitenspelval en schoot hij
zijn ploeg naar een 0-3 voorsprong.
Chris Hissink verkleinde na een half
uur tot 1-3. Aanvoerder Harmelink
van Winterswijk miste hierna een
strafschop. Nadat Rudy Lammers een
boeking had opgelopen bracht Nijman de stand in de 40ste minuut op 14.
In de slotfase knalde André v.d. Vlekkert keihard tegen de lat.

Uitslagen v.v. Vorden
Zondag 7 oktober: Vorden - Winterswijk 1-4; Kotten 3 - Vorden 2 0-2; Vorden 3 - Erica 5 6-2; Baak 3 - Vorden 4
4-1; Vorden 5 - Ooeken 3 4-2; A.Z.C. 5
- Vorden 6 0-4; Vorden 8 - Dieren 6 51.
Programma zaterdag 13 oktober: Vorden Ao - Neede Ao; Zutphania Al Vorden Al; Vorden BI - SCS BI;
Noordijk B l - Vorden B2; Vorden Cl Warnsveld Cl; Winterswijk Cl - Vorden C2; Vorden C3 - Ruurlo C3; Gazelle C2 - Vorden C4.

Lichtenvoorde Longa '30 4 - Velocitas
3. Woensdag 17 oktober te Borculo:
R.F.C. 2 - Velocitas 2.

mixed en de beide dubbels door het
team gewonnen. De einduitslag
Flash-Vorden 2 - Ruurlo 3 7:1.
3e team: Het 3e team moest op zondag
30 september jl om 9.30 uur v.m. aantreden tegen het 12e team van de B.C.
"Doetinchem" in de sporthal "de Roozengaarde".
Ondanks de hinder die ondervonden
werd van de slechte lichtval op de banen en het vroege ochtenduur werd
toch vrij snel een voorsprong door de
Vordenaren bereikt van 5-2.
Dit was voor het duo Anneke Roelvink/Bart Stoltenborg geenszins een
reden om bij de pakken neer te zitten.
Na een uitermate spannende wedstrijd wonnen zij in 3 sets met de standen 9-15, 15-10 en 15-10 zodat de
eindstand vergroot werd tot 6-2 in het
voordeel van B.V. "Flash-Vorden".
Jeugdcompetitie Ie team: Flash-Vorden - Shuttle-up (Aalten) 8-0.
Eerstkomende tuiswedstrijden: 13-10
zaterdagmorgen jeugd Flash-Vorden
l - Euro 2; 16-10 dinsdagavond FlashVorden 2 - Wehl 4; Flash-Vorden 3 Babo 4.
Op zaterdagmorgen 13 oktober organiseert de badmintonver. "Flash-Vorden" een jeugdinstuif van 9.30-11.30
uur. Vordense jeugd van 10 tot lójaar
is welkom. Schuttles en evt. rackets
zijn in de zaal te verkrijgen. Deelname
is gratis. De instuif wordt gehouden in
de sporthal 't Jebbink. Denk erom,
neem zelf goede gymschoenen mee!!!
Tot zaterdag in de sporthal.

Waterpolo

Velocitas l - R.KZ.V.C. l

Winst voor heren

Tegen R.K.Z.V.C. uit Zieuwent behaalde Velocitas de vijfde thuiszege
op rij. Met breed aanvalsspel en goede
combinaties werd de verdediging van
de tegenstander opengespeeld. Zo
ontstonden er vele kansen, waarvan er
door Heimoed Megens, Freddie Bos
en Richard Hartman slechts drie van
werden benut.
Na de 3-0 ruststand was Velocitas ook
in het begin van de tweede helft de betere ploeg. Richard Hartman vergrootte de marge tot 4-0. Nadat
R.K.Z.V.C. had tegen gescoord, leek
het er |^>f er bij Velocitas een veer
sprong^r
Combinaties liepen niet meer en ook
achterin was de organisatie zoek, hetgeen resulteerde in twee tegentreffers
(4-3).
De sp^Bng was te snijden, zeer zeker toe^^.K.Z.V.C. ook nog eens de
binnenkant paal trof. Met een prima
combinatie tussen Richard Hartman
en Mark Rouwen, scoorde laatstgenoemde de verlossende treffer voor
Velocitas, dat daarmee de winst met 53 naar zich toe trok.

De heren hebben zaterdagavond
de competitiewedstrijd tegen de Hanzekikkers met een 5-3 zege afgesloten.
In de eerste periode nam Vorden via
Arnoud de Koning de leiding 1-0. In
de tweede periode werd deze achterstand ongedaan gemaakt, waarna
Frans Karmiggelt voor 2-1 zorgde.
In de derde periode liep Vorden uit tot
4-2 door twee doelpunten van Jaap
Stertefeld. In de laatste periode zorgde Frans Karmiggelt voor 5-2 waarna
de Hanzekikkers nog éénmaal terugkwamen 5-3.
De jongens van Vorda^ieden het
voortreffelijk en behaa^^ een 15-0
overwinning op Natare uit Aalten.

Heren Dash redelijk
uit de startblokken

Louis Konings de huidige trainercoach van Dash is niet ontevreden
over de competitie start van de heren
van Dash. Na vier wedstrijden heeft
zijn ploeg vijf punten vergaard.
Programma zondag 14 oktober: Kon. De laatste wedstrijd tegen Isala l, welUD - Vorden; Vorden 2 - Neede 3; ke in Vorden werd gespeeld, leverde
Warnsveld 3 - VOrden 3; Vorden 4 - een duidelijke 3-0 overwinning op.
Socii 4; Socii 3 - Vorden 5; Vorden 6 - Weliswaar moet de ploeg, volgens KoDe Hoven 4; Vorden 7 - SHE 6; Zut- nings, nog wat bijgeschaafd worden,
maar het ziet er wel naar uit dat het
phania 6 - Vorden 8.
uitgangspunt (handhaving in deze
klasse) niet al te veel problemen zal
opleveren. Zaterdag spelen de heren
van Dash voor de beker tegen Harfsen.
R.F.C. l - Velocitas l
Woensdag j.1. speelde Velocitas l uit
in Borculo tegen de plaatselijk R.F.C. Uitslagen: Dames 2 - Wilhelmina 1-2;
Tegenover de snelheid en beweeglijk- Dames 6 - DVO 6 2-1. Meisjes: Voorheid van R.F.C, stelde Velocitas een waarts Dash Al 0-3; Colmschate Dash A2 0-3; Colmschate - Dash C3 l grote dosis inzet.
Hierdoor onstond een aantrekkelijke 2.
wedstrijd. Het duurde tot vijf minuten Dames: Boemerang 2 - Dash 32-1;
voor rust, voordat de score werd open- Bruvoc4 -Dash 4 1-2.
gebroken. Uit een haast onmogelijke
hoek schoot een R.F.C.-aanvaller de
bal in de korte hoek (1-0).
Nog voor rust had Jan Addink de mogelijkheid om de partijen op gelijke
hoogte te brengen, maar de bal ging er Ie team: Dit team speelde j.1. dinsdag
binnenkant paal uit. Na een verkeerde 2 oktober thuis tegen Euro 3 uit Dinxtiming van Heimoed Megens liet perlo. De tegenstand was niet zo
R.F.C., keeper Tonnie Meyer voor de groot, zodat de einduitslag duidelijk in
het voordeel uitviel. Flash-Vorden l tweede keer vissen.
Euro
3 8:0.
De Vordenaren lieten het er niet bij
2e
team:
Ook dit team speelde afgelozitten. Na een aantal mislukte poginpen
dinsdag
2 oktober thuis ten wel tegen scoorde Richard Hartman tweegen
Ruurlo
3.
De Ie heren enkel werd
maal fraai binnen vijf minuten en trok
door
Henk
Annevelink
overtuigend
daarmee de stand gelijk (2-2).
Twee riante mogelijkheden deden de gewonnen 15-0, 15-0.
winst bijna nog bij Velocitas belan- De tweede HE werd door Robert Kaden, maar dat zou te veel van het goe- ter ook gewonnen, alhoewel deze er
de zijn geweest. De wedstrijd eindigde meer moeite mee had 15-11, 15-12.
De eerste dames enkel werd na een
nu in een terechte 2-2 eindstand.
spannende strijd in drie sets verloren
door Hermien Dekkers 11-3, 8-11, 1Uitslagen: R.F.C, l - Velocitas l 2-2; 11. De tweede D.E. werd door Annet
Baars weer gemakkelijk gewonnen
Velocitas l - R.K.Z.V.C. l 5-3.
Programma: Maandag 15 oktober te 11-1, 11-2. Verder werden de beide

Dames met 7-0 ten onder
De Vordense dames led^zaterdagavond in Apeldoorn eerWwse 7-0 nederlaag tegen Dior uit Loenen. Het
Vordense team telde drie invalsters
en moest het afleggen tegen het beter
verzorgde positiespel van de Dior dames.
In de eerste periode bleef de stand
dubbelblank, waarna Dior in de resterende drie periodes een regelmatige 70 zege behaalde. Vorden kreeg in deze
ontmoeting weliswaar nog een aantal
kansen. De Dior-doelvrouwe stond
tegentreffers echter niet toe.

Biljarten
De biljartcompetitiewedstrijden zijn
weer begonnen. In café Uenk wist
KOT l door een 5-2 overwinning op
De Kets 2 haar koppositie te verstevigen.
De anderen uitslagen waren als volgt:
D.L.S. l - KOT 2: 2-5; KOT 3 - De
Hoop 2: 3-4; WSS 3 - KOT 4: 7-2; Eikenboom 3 - KOT 5:2-7; KOT 6 - Centrum 5: 4-5.
In zaal Schoenaker behaalde het eer-

ste team een goede overwinning op
KOT uit Wichmond (39-27).
Kranenburg 2 kwam met een 22-39
overwinning op Excelsior uit Baak terug. Kranenburg 3 ging op het grote
biljart tegen De Druif 3 met 40-27 ten
onder.
Kranenburg 4 haalde een nipte overwinning op VOP 3 (32-30). De Kranenburgse vereniging is aangesloten
bij de biljartbond De IJsselkring. De
puntentelling is bij die organisatie anders dan bij de Koninklijke Bond.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Gao'j vandage nog met fietsen?". Ni'jboers Willem kek ietwat vewondert nao Harm Wieskamp die, zonder wieters goeiendag te zeggen, bi'j
um de kokken in kwam. "Hen fietsen?, waor wo'j in 's hemelsname hen".
"Now, met doen an de toch van de toerclub, die organiseert dat vandage". 'Tj gaot maor, 't weer liekt mien niks, wi'j kriegt trouwens vanmeddag ok nog vesite, dus krieg ik 't met de vrouw toch neet veur mekare umme d'r uut te drapsen". "Dus dan mo'k maor allene gaon?". "Oh, maor
daor bunt nog wel anderen die ow ni'je fletse kont bewonderen, want
doar zal 't ow wel um begonnen wean, zo fietserug bu'j anders ok neet
aneleg".
Umme met te gaon, allene maor um te zeen hoo Harm op zien ni'je fletse
gewodd'n kon, doar had e eerluk ezeg niks gin zinne in. Zovölle besunders was dat in Willems ogen toch al neet. Harm zelf meen'n dat e met
die fletse 'n oorlog wel kon winnen, 'n Heel'n zommer had e al nao zoiets
uutekekken, maor de soorten die hee mooi von waarn um meestal te
duur af ewes. Maor now had e 't koopjen van zien leaven in huus ehaald,
dat menen e "althans, 't Was inderdaod, a'j nao de pries kekken, un heel
veurdelug ding. En hee zaog t'r nog prima uut ok. In 't chroomwark, dat
t'r nogal volle anzat, daor koi ow net zo goed in bekiek'n as in 'n spiegel.
Of dat nao un jaor nog zo zol wean, daor twiefeln Willem wel un betjen
an. En gerekkend nao de pries, Harm had um argens uut 'n Warenhuus
in de stad, zo'j zeggen: 't kan niks wean.
Harm had eers zelf ok zo wel zien bedenkingen ehad, veural ok umdat 't
fraeme uut nogal dunne buisjes beston. Maor de verkoper, die oaveruggens ok alle vestand schen te hemmen van spölgoed en huusholdelukke
artikelen, had um vezekerd dat alles l e kwaliteit staol was waor e in jaorn
gin ummezeen nao zol hemmen. Maor 't zol Willem wieter ok un zorg
wean hoo of 't Harm met zien fletse ging.
In ieder geval was e 's meddags bli'j dat e neet met was egaon. 't Vuul'n
volle kolder an en 't wodd'n zo now en dan ok wat vochtug in de wind.
Dat leste venom i'j trouwens haos neet meer want 't isjao de leste maond
haos neet dreuge ewes.
't Zol zo tegen drie uur, half viere wean, too bi'j Willem de tillefoon ging.
't Was de vrouw van Harm. Of Willem met eur met wol gaon en haal'n
Harm op, den ston met un kepotte fletse in de buurte van Zwiep. Eur eigen auto was te klein um un fletse in te vevoer'n, vandoar die vraoge an
Willem.
As goeien buurman ston Willem natuurluk metene klaor, de mannelukke helfte van de vesite had wel zinne um met te gaon en naodat ze
Harm's vrouw ok inelaan hadd'n, toer'n ze op Zwiep an. Harm had goed
uuteduud waor z'um konn'n vinnen en dat gaf dan ok gin problemen.
De fletse ston bi'j un boer tegen de schuure, 't veurstuk haos haoks op 't
achterste helfte van 't fraeme. "Hoo he'j dat veurmekaere ekregen?".
"Och, 'k zaoge daor un ree an de kante in 't bos en too raak'n ik schienbaor 'n vriga-paöltjen, dat kon e neet goed hemmen zo'j zo zeggen".
"Wo'j um nog wel met nao huus nemmen?". "Jao, de belle is nog goed,
die hoef ik dan bi'j 'n volgenden neet meer te koop'n". Waormet wi'j
maor wilt zeggen dat goedkoop wel 's duurkoop kan wean, bi'j ons in d'n
Achterhook.
H. Leestman.
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Zaterdag 20 oktober ontvangen wij weer

Boomkwekerij

EIKELS

M.G. Spiegelenberg b. v.

Te koop: diverse soorten coniferen en heesters.
Speciaal haagconiferen.
Verkoop op zaterdag of op afspraak.
Tel. 05752-6721
Boomkwekerij Lucassen,
Ganzensteeg 6, Vorden.
Te koop: potkachel antiek en
oud fornuis gietijzer (voor
1900) oude tafelkleed (pers)
ook voor creatief te gebruiken
zeer mooi.
Tel. 05752-2269.

Bloembollen

clkooi»
Stationsweg 20, Vorden.

Nieuwe overjarige GAZELLE
RIJWIELEN met en zonder
versnelling. Ook modellen met
trommelremmen.
Scherpe prijzen.
FA. SLOTBOOM,
Kieftendorp 11, Hengelo Gld.

Amerikaanse 0,25 per kg; Hollandse 0,40 per kg.
(Apart houden) geen stenen en doppen. Beukenootjes dagprijs.

Sigaren speciaalzaak

heeft nu ook onze bekende voordelige Vordense
eigen merk sigaren waaronder:

Goedkoper kan niet:
vloerbedekking 4 m br vanaf
29,95 per m.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.

van de warme bakker in vele variaties
o.a. vele soorten volkoren
haalt u bij:

iedere maandagavond van 19.00-22.00 uur
zonder afspraak, zo binnenlopen voor:
— kleine behandelingen zoals epileren,
harsen, wimperverven
— vakkundig advies bij huidproblemen of vragen
betreffende huidverzorging

t winkeltje in brood en banket

Wilde havanna's 50 stuks

19,50
17-

100% puur tabak

Sprit

Tevens oud Kampen en Ball Moral.
BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 10a VORDEN.

Burg. Galleestraat 22

Vorden

Anya Holland

Tel. 05752-1877

gedipl. schoonheidssp., Stivas A + B, kernlid ANBOS.
Ruurloseweg 46 - Hengelo Gld.
Tel. 05?'53-3279 b.g.g. 1871
Voor vervoer kan gezorgd worden.

Speciaal aanbevolen voor het weekend: onze onovertroffen

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Dik speculaas en
roomboter amandel staven

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.
Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Laat Henk Uw haardhout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,Eik — beuk — berk.
Tel. 05735-1249

Open avond

Lekker vers brood

BRAAM

Ruurloseweg 26, Vorden
Telefoon 05752-1464.

Voor aanleg gas,
vraag ons advies
Vakkundig werk tegen betaalbare prijzen.
Inst. bedrijf

W. Weulen Kranenbarg
Zelhem. Tel. 08342-1364.

Voor schoorsteenproblemen
— het aanbrengen van R.V.S. pijpen
voor natte en lekke schoorstenen.
— schoorsteen- en openhaardenbouw.
— schoorsteenvegen
- plavuizen leggen en tegelwerk.
— en allerhande klussen.

Vrijwel d i rekt te leveren diverse soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede papierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.
Schoorsteenreparatiebedrijf
Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBIKATE

ECKHARD1
Wilhelminalaan 4, Vorden.
Tel. 05752-2777.

De grootste en voordeligste kollektie jongens en meisjes mode
bij:

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219
Meisje, 18 jaar met 8 jaargoede
rijervaring zoekt rijpaard/pony in Vorden of omgeving.
Telefoon 05752-1987.

Granary brood
Net even iets anders.

Het juiste adres voor echte

STEENSTRIPS
TEGELHAL ON STEN K
De Stoven 8, Zutphen

Goedkoper kan niet:
Behang vanaf 1,95 per rol.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo

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

CONFECTI

OPLAAT

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Bakt het voor U.

Honderden zien uw etalage...
duizenden uw advertentie

„GLIM M O" Vinkenstraat 12, Gorssel
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

VOLVO 343 GL koper mett
VOLVO 343 GL Bruin meü
VOLVO 343 GL Blauw mett

1980
1980
1982

VOLVO 345 GL Rood meü

1982

VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO

(Wij leggen ook vloeren)
TEGELHAL ONSTENK
De Stoven 8, Zutphen

Voor al uw schilderwerk.
Binnen of buiten.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 1t3, Ruurlo.
Tel. 05735-1368.

RUURLO

WARME BAKKER

RIJWIELEN groot en klein,
die deze zomer in de verhuur
gebruikt zijn, verkopen wij
voor leuke prijzen.
FA. SLOTBOOM,
Kieftendorp 11, Hengelo Gld.

Te koop: eetaardappelen en
duizendschonen stekken.
H. Snellink,
Bekmansdij k 4, Vorden.
Tel. 05752-6876.

EN MODE

Ontzettend lekker en gezond.

Voor kwaliteits stijlmeubelen naar:

i nterieurad viseu r

343
244
245
244
244

GLAntr mett LPG
GL Groen mett
GL Beige LPG/Trekhaak
GL Blue line LPG/Trekhaak
DL Blauw LPG/Trekhaak

OPEL KADETT 1.2 Blauw mett
OPEL KADETT 1.3 Rood LPG

1980
1983

HONDA ACC. 1.6 Sp. Blauw mett 14.000 km
TOYOTA Cor. 1.3 DX Zilver mett Automaat
PEUGEOT 305 GLS Blauw mett 12. Schuifdak

1983
1983
1981

FORD FIESTA 1.1 special Blauw mett

1978

•VOI7VO
DEALER VOOR RUURLO, BORCULO,
LOCHEM EN OMSTREKEN

AUTOMOBIELBEDRIJF

Deunk-Hendriksen
Hackforterweg 19 - Wichmond - Telefoon 05754-517

1983
1980
1981
1982
1984

Nijverheidsstraat 3, Ruurlo. Tel. 05735-2743.
Privé 05735-2808 en 05430-18449.

Uit de wijnlanden

bloemrijk en mist de zoete toon van
zijn Duitse naamgenoot. Steeds meer
aangeplant
wordt de Pinot blanc: hij
De Elzas:
geeft een heel prettige wijn, geurend
zoveel druiven, zoveel wijnen en meestal flink sappig. Hij wordt hier
De Elzas is misschien wel een der ook wel Pinot d'Alsace, Pinot Auxervriendelijkste en meest sprookjesach- rois, Clevner of Klevner genoemd.
tige wijnstreken van Europa. De wijn- Bijna exotisch van smaak is de Tokay
gaarden liggen ingekapseld tussen de d'Alsace, ook wel Pinot gris genoemd.
vlakte van de Rijn en de steile Voge- Hij geeft een krachtige, alcoholrijke
zen. Aan de voet van het plateau wijn met een geprononceerd boustrekt zich een lieflijk, lichtglooiend quet. De lichtrood gekleurde wijn uit
landschap uit, als een groene, golven- de Elzas komt van de Pinot noir. Een
de deken van druiveranken. Met daar andere naam voor deze wijn is Rosé
tussenin de kleine pittoreske wijn- d'Alsace, een uiterst licht gekleurde
dorpjes. Hier wonen en ploeteren de rode wijn, die niet al te zelfverzekerd
is van smaak. Gekoeld smaakt hij het
wijnboeren.
De Vogezen neemt het gebied in be- best.
scherming tegen al te veel regen en
winterkou. Vanuit het oosten warmt Van noord naar zuid
de opkomende zon, die met de wijn- Die Rosé d'Alsace zegeviert in het
bouw het beste voorheeft. Een regen- noordelijke wijndorp Marlenheim.
buitje zo nu en dan zorgt voor verfris- De eerste Riesling ontmoet men in
sing en het benodigde vocht.
Molsheim, en wel een van grote klasHonderd kilometer lang is de Elzas, se. Ribeauvillé geeft toegang tot het
met eveneens honderd wijndorpen warme hart van de Elzas. Hier bloeien
van bezuiden Straatsburg tot Thann, en groeien de Riesling en Gewürztramet elkaar verbonden door een zeer miner op de wijnakker, evenals in Huaantrekkelijke wijnroute. De wijnen nawihr. 'Wihr' betekent 'dorp'. Rizijn voornamelijk wit, vaak een tikje beauvillé lijkt geconserveerd tegen
kruidig. In 1962 promoveerde ze tot bederf. Naast veel verrukkelijke wijn
de status van appellation contrölée. proefje er het vriendelijk-vrolijke ElDe kaliteit van de Elzasser wijn scoort zas-sfeertje. Het sprookjesplaatsje Rihoog: hoewel deze wijnen slechts één quewihr is het meest gefrequenteerde
procent van de hele Franse oogst uit- oord vanwege zijn stokoude vakwerkmaken, is dat gelijktijdig tien procent huisjes en authentieke steegjes.
van de kwaliteitswijnen.
Vrijwel alle dorpse bezichtingen staan
Elzasser wijn reist uitsluitend op fles, in het teken van de wijn. Vanuit Rihij wordt terplekke gebotteld op lan- quewihr rijzen de wijngaarden omge, slanke flessen, de 'flüte d'Alsace' hoog naar het Vogezengebergte. In
genaamd. Maar het meest kenmer- Bennwihr staat één van de coöperakende voor de Elzasser wijnen is wel, ties en Mittelwihr krijgt per dag meer
dat ze in principe bij de naam van de zon toebedeeld dan andere plaatsjes,
druif worden genoemd.
vertellen de metingen. Na Mittelwihr
arriveert men in Sigolsheim, dat na
Zes witte en één rode
het krijgsgeweld drastisch zijn wijnDe Elzas telt zes grote witte wijnen en cultuur hervatte en de vroegste naéén rode. Aan de wijnen proefje de oorlogse coöperative stichtte.
druif. Bijna een vierde van alle wijn- De goe-gemeente van Kientzheim
grond in de Elzas is beplant met de houdt vol, datje van hun wijn - als je er
Sylvanerdruif, die een nimmer op- genoeg van drinkt - eeuwig in jaren
dringende wijn geeft, licht en droog, wordt: toegegeven, ik zag zeer veel
oude mensen in het dorp.... De gaarfruitrijk en plezierig.
De meest opvallende soort is de Ge- den staan hier bol van druiven als Gewürztraminer, met een zwoele krui- würtztraminer en Tokay d'Alsace, die
digheid in geur en smaak, die hem on- tot 's wereld allermooiste Tokays bevergetelijk maakt. Koning der Elzas- hoort.
ser wijnen is de nobele Riesling, die De Route du Vin voert verder naar
een sierlijk, fijne wijn biedt met veel Kaysersberg, het geboortedorp van
ras en een zeer blanke kleur. Hij heeft Albert Schweitzer. Van het antieke
subtiele nuances in geur en smaak, is Ammerschwihr zijn alleen nog de ou-

de contouren gebleven, de vroegere
dorpskern ging verloren in de tweede
wereldoorlog. Hier ontstond de eerste
wijnbroederschap in de streek, dat
was lang voordat de roodgejaste Confrérie Saint-Etienne het daglicht zag.
Ammerschwihr ligt onder de glimlach
van de befaamde wijngaard Kaeferkopf, die wijnen van wereldformaat
voortbrengt: Colmar is wijnmetropool van het Elzasgebied. Westelijk
ervan ligt Turckheim met de wijngaard Brand en in zuidelijke richting
ontmoet men Eguisheim, waar lang
geleden de Elzasser wijnbouw begon.
De wijngaard strekt zich nu verder uit
tot aan Thann. Ook deze gaarden geven wijnen van grote zuiverheid en
natuurlijkheid, waarin men steeds de
druif terugproeft.
Over die vriendelijke Elzas valt nog
zoveel te vertellen - én te proeven!
Wellicht kunt u een voorproefje nemen bij uw slijter die een gamma Elzassers voor u klaar heeft liggen.

Thuis in wijn
Wijn is een drank die ook wij, Nederlanders, steeds meer gaan waarderen.
Dat blijkt wel uit de cijfers die begin
dit jaar zijn gepubliceerd over het
wijnverbruik in Nederland. In 1960
dronk de gemiddelde Nederlander
slechts drie liter wijn. Nu is het wijnverbruik zo'n 14 liter per jaar per
hoofd van de bevolking. In vele Nederlandse gezinnen wordt wijn gedronken. Na bier is wijn nummer twee
geworden.
En gelukkig maar, want als er één
drank is met zo'n rijke traditie, zo'n
grote schakering aan soorten en smaken en die zoveel te bieden heeft, dan
is het wel wijn.
Om wijn echt te kunnen waarderen is
het wel nodig er ook wat meer van te
weten. Als iemand denkt alles over
wijn aan de weet te kunnen komen, is
een waarschuwing op z'n plaats. Zelfs
deskundigen lukt dat niet. Een mensenleven is te kort om complete wijnkennis te vergaren. En zelfs al zou
men een poging willen doen dan zou
dat jammer zijn, want dan is er geen
tijd over om te proeven.
Juist voor diegenen, die wat meer van
wijn willen weten is de nieuwe Thuis
in W^cursus ontwikkeld. Een cursus, vÜRrbij het er niet om gaat te vertellen welke zijn zonodig lekker ge-

Wij wensen al onze relatie's... j
'•'; u

Wacht niet met het bestellen van uw Kerst- en
Nieuwjaarskaarten tot het laatste moment.
Kom nu alvast kijken en maak een keus uit de zeer
uitgebreide Aannemer Kerst- en Nieuwjtarskottektie.
U heeft nu nog de eerste keus en wij kunnen alles
tijdig en probleemloos voor u regelen.

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Tel. 05752-1404

vonden moet worden of gekocht
moet worden.-Neen, de cursus wil op
een gezellige manier kennis aanreiken, zodat u voortaan met nog meer
plezier van een goed glas wijn kunt genieten.
En natuurlijk staat het proeven van
wijn centraal. Proeven is immers de
manier om wijn te leren kennen.
Thuis in Wijn is een complete cursus
en bestaat uit een drietal stappen.
Stap l is de basiscursus, stap 2 de
wijnlandencursus en stap drie de wijnstrekencursus.

Stap één - de basiscursus - gaat eind
oktober in meer dan 30 plaatsen in
Nederland van start. In maart 1985
gaat de landencursus - Frankrijk beginnen. Als u meer informatie wilt,
schrijf dan naar Thuis in Wijn, antwoordnummer 10.109, 2600 VD in
Zoetérmeer of bel: 070-511014.

Overzicht cursusplaatsen
"Thuis in Wijn"
Doetinchem, Zalencentrum Wildebeest, woensdag-31 oktober a.s.

Informatie
Om tegemoet te komen aan de
groeiende belangstelling voor wijn en
vooral voor wijnkennis, werden de
'Thuis in Wijn-cursussen" ontwikkeld door SVH.
SVH is het Onderwijscentrum van de
bedrijfstak Horeca en verzorgt al bijna
40 jaar professionele vak- en beroepsopleidingen. Die kennis en ervaring
vindt u terug in 'Thuis in Wijn".

Iedere maandagmiddag en vrijdagmiddag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorpscentrum,
ledere maandagmiddag: ontmoe-

12 okt.: Jong Gelre volleybal Dorpscentrum
13 okt. HSV de Snoekbaars, IJsselwedstrijd
18 okt. Bejaardenkring Dorpscentr.
19 okt.: Jong Gelre Dropping
23 okt. NCVB
24 okt.: H.V.G. Vorden dorp
26 okt.: Jong Gelre Regio-volleybal
Dorpscentrum.
31 okt.: H.V.G. ringverg.

Met de mogelijkheid van

A5
Haarscherpe afdrukken

FOTOCOPIËN
FOTOCOPIËN

75 jaar Fa. Voorhuis,
modehuis

AGENDA

tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty InternationalIedere dinsdagmiddag van 14-16 uur
gezellig dansen in zaal de Herberg.
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.
ledere dinsdagavond repetitie drumband Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vierakker.
ledere donderdagavond repetitie harmonie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vierakker.

NitUWbTAD 12, VÜKDfcN. l tLtPÜON 05/52-1404.

Mode en textiel

75 jaar in Zieuwent
Uitnodiging
Ter gelegenheid van dit jubileum nodigen wij
u VRIJDAG 12 OKTOBER uit onder het genot
van een drankje dit feest met ons te vieren.

Fa. Voorhuis, Zieuwent-Lichtenvoorde herdenkt a.s. weekend haar 75 jarig bestaan. In 1909 streek in Zieuwent neer de heer B.J. Voorhuis, vanuit Ootmarsum
en Mevr. Voorhuis uit Tubbergen. De zaken werden energiek aangepakt, wat een
paar jaar later al noopte tot nieuwbouw, ook werd men toen kantoorhouder van de
P.T.T.
In 1953 werd de zaak voortgezet door zoon J.M. A. Voorhuis. Van o.a. 1958 tot 1968
werden er meerdere verbouwingen uitgevoerd, om aan de wensen van het winkelend publiek tegemoet te komen. In 1976 werd de zaak uitgebreid en werd ook in
Lichtenvoorde gestart.
Twee jaar geleden, 1982, kwam zoon B.P.M. Voorhuis de gelederen versterken.
Ook werd in dit jaar wederom verbouwing gepleegd. Nu werd de winkel in Lichtenvoorde geheel vernieuwd. Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan is nu de winkel in Zieuwent gemoderniseerd.
De fa. Voorhuis, Zieuwent-Lichtenvoorde, heeft een uitgebreide sortering dames-,
heren- en kinderconfectie. Verder kunt u er terecht voor een ruime collecte foundation en nachtkleding, stoffen en huishoudtextiel.
Op Vrijdag 12 oktober a.s. hoopt de firma bovengenoemde jubileum te vieren. U
kunt vanaf 10.00 uur tot 21.00 uur in Zieuwent terecht, waar u onder het genot van
een drankje dit feest kunt meemaken en tevens de gemoderniseerde zaak kunt bezichtigen.
Als attentie ontvangt iedere klant in Zieuwent en Lichtenvoorde van 12 t/m31 oktober bij elke bestede f25,- een waardecheque van f2,50, welke u later weer kunt
besteden.

U kunt dan tevens een kijkje nemen in onze
gemoderniseerde zaak van 's morgens 10.00
uur tot 's avonds 9.00 uur.

Als attentie ontvangt U zowel in onze zaak te Zieuwent als in Lichtenvoorde
van 12 t/m 31 oktober bij elke bestede f 25,- een

WAARDECHEQUE VAN f 2,50
die u later weer kunt besteden.

75
jaar
ZIEUWENT/LICHTENVOORDE

