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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Werktuigenvereniging Ons Aller Belang
"boerde" goed
Draaiuren machinepark weer hoger
De Coop. Werktuigenvereniging "Ons Aller Belang" blijkt een gezonde
1977-1978 werd er veelvuldig gebruik gemaakt van de machines en apparatuur,
zodat men de boeken met een fors batig saldo kon afsluiten. Een en ander werd
besproken op de jaarvergadering die onder voorzitterschap van de heer L. Groot
Bramel in de Kapel in de Wildenborch werd gehouden.

Na het welkom van de voorzitter, gaf
deze een korte terugblik over het afgelo-
pen boekjaar dat zeer gunstig was
verlopen. Het aantal leden vermeerderde
met 2, waardoor men samen een opper-
vlakte cultureelgrond omvat van 417
hectare. De totale geldomzet bedroeg
ƒ 29802,74 waarvan ƒ 10871.- ofwel
30% van niet leden. Het voordelig saldo
groot/13.657,83 zal worden aangewend
voor afschrijvingen te weten ƒ 13277,88
en de rest ad. ƒ 379,95 wordt toegevoegd
aan het reservefonds.
De opraapwagens hebben dit seizoen
ruim honderd uur meer gedraaid dan
het voorafgaande. Het verslag van de
controle-commissie zal op de eerstvol-
gende ledenvergadering worden ge-
bracht. De jaarstukken werden goedge-

keurd door de leden. De voorzitter
dankte de heer Klein Brinke voor zijn
keurige overzicht. In de nieuwe kas-
commissie werden benoemd de heren H.
Hazewinkel en J. Lindeschot. Bij be-
stuursverkiezing werd de aftredende
heer J. F. A. Zents herkozen. Getracht
zal worden om de opraapwagens in te
ruilen voor een nieuwe. De kwaliteit van
de spuiten en slangen werd eveneens
onder de loupe genomen. Tijdens de
rondvraag bleek er bij de leden wel
interesse te zijn voor een betere wég-
schaaf, die vooral in het voorjaar ge-
bruikt kan worden voor het egaliseren
van de kuilen enz. Voor de winter-
vergadering zal het bestuur trachten een
spreker te krijgen c.q. een dierenarts of
voorlichter.

B&W stellen raad voor:
"Geen gemeentebestuurders in dagelijks
bestuur particuliere plaatselijke
instellingen'
In een vorige raadsvergadering heeft de raad zich bezich gehouden met een brief
van de fraktievoorzitter van de P.v.d.A. de heer I. Bosch, ten aanzien van het
beëindigen van een gemeentelijke vertegenwoordiging in de besturen van
plaatselijke verenigingen en instellingen. In de raad is over deze brief
gediscussieerd. Men achtte het echter wenseUJk dat B&W de zaken eerst nogeens
goed op een rytje gingen zetten alvorens tot een definitieve uitspraak te komen.

Voor de raadsvergadering van dinsdag
17 oktober staat deze kwestie weer op de
agenda. B&W hebben de raad inmid-
dels een uitvoerige nota gezonden, waar-
bij de voor- en nadelen tegenover elkaar
worden afgewogen. In het kort komt het
hier op neer dat B&W de voorlopige
konklusie hebben getrokken dat enkele
nadelen van het huidige systeem van
gemeentelijke vertegenwoordiging in
plaatselijke instellingen kunnen worden
ondervangen door nader te regelen dat
geen gemeentebestuurders de funktie
van voorzitter, sekretaris of penning-
meester in het bestuur van een particu-
liere plaatselijke instelling vervullen.

Verder dat de eventuele gemeentelijke
vertegenwoordiging beperkt wordt tot l
afgevaardigde en daarnaast geen raads-
leden uit andere hoofde in het betrokken
bestuur zitting hebben. Voorts dient er
een duidelijke taakomschrijving voor de
gemeentelijke vertegenwoordiging te
zijn. Ook achten B&W het gewenst dat
er een goede kommunicatie is tussen de

vertegenwoordiger en de raad en vooral
ook met het college, dat sneller kan
reageren op ontwikkelingen. Zo'n kom-
municatie zou tenminste kunnen be-
staan uit het regelmatig ter inzage
leggen van verslagen van bestuursver-
gaderingen.

Het gaat om de volgende instellingen
waar één of meerdere raadsleden na-
mens de raad zitting in hebben: Stich-
ting tot Huisvesting van Bejaarden "De
Wehme"; Stichting Dorpscentrum; Vor-
dense bad- en zweminrichting. Verder
op dit moment nog het jeugdcentrum,
maar dat is een aflopende zaak. B&W
zijn van mening dat de voordelen van
gemeentelijke vertegenwoordiging
zwaarder wegen dan de nadelen, althans
waar het instellingen als dorpscentrum
en zwembad betreft. B&W vinden wel
dat de vertegenwoordiger bij voorkeur
zitting moet hebben in de raadscommis-
sie, die het werkterrein van de betrokken
instelling in zijn takenpakket heeft.

Dorpscentrum
vraagt subsidie in de
kosten van
voorstellingen
Het college van B&W zal de raad
dinsdag 17 oktober voorstellen de Stich-
ting Dorpscentrum een subsidie te ver-
lenen in de kosten van de voorstellingen
voor het seizoen 1978-1979. Volgens het
bestuur van het Dorpscentrum worden
deze kosten op ƒ 34.950,- geraamd.
Deze aanvraag is mede gebaseerd op de
"Ecperimentele provinciale subsidiere-
geling ten behoeve van de cultuur-
spreiding in Gelderland". Op grond van
deze regeling is het namelijk mogelijk
een provinciale subsidie te ontvangen op
voorstellingen op professioneel niveau
voor die gemeenten die niet over een
concertzaal of schouwburg beschikketf.
Minimaal één evenement dient echter
een voorstelling te zijn in de dichtstbij-
zijnde professionele culturele instelling,
terwijl het aantal voorstellingen totaal
minimaal vier moet bedragen.

Het programma van de Stichting Dorps-
centrum voldoet aan de gestelde voor-
waarde. Het is mogelijk een provinciaal
subsidie van 30 procent te ontvangen,
indien ook de gemeente minimaal 30
procent van de kosten bijdraagt. De

resterende 40 procent (va. ƒ 14.000,-)
dient te worden gedekt door inkomsten
aan intreegelden. Indien deze inkomsten
niet voldoende zijn om deze 40 procent
te dekken, dan is de gemeente de
aangewezen instantie om door middel
van een extra bijdrage het tekort aan te
zuiveren. De raad wordt derhalve voor-
gesteld om ƒ 10.485,- subsidie te verle-
nen, eventueel te vermeerderen met een
resterend tekort in het eigen aandeel van
40 procent, teneinde de Stichting Dorps-
centrum de zekerheid te geven achteraf
niet in financiële moeilijkheden te gera-
ken, als de toegangsgelden beneden
verwachting blijven. Bij de provincie zal
ook een verzoek worden ingediend voor
subsidiëring van ook ƒ 10.485,-. B&W
wijzen erop dat het hier een toezegging
betreft voor één seizoen. Bij de beoor-
deling van een eventuele volgende aan-
vraag zal zeker de belangstelling van de
ingezetenen voor dit experiment in
belangrijke mate worden betrokken.

Culturele
voorstellingen
Voor de voorstellingen, die in het sei-
zoen 1978/1979 in de grote zaal van het
Dorpscentrum in Vorden zullen worden
gegeven bestaat een redelijke belangstel-
ling. Diverse personen hebben voor de
verschillende voorstellingen ook al losse
kaarten besteld. De bestelde kaarten
zullen dezer dagen worden toegezonden.
Het is goed mogelijk, dat verschillende
Vordenaren de zaak nog eens rustig
hebben aangezien. Om deze Vordenaren
alsnog de kans te geven zich van een
plaats bij de 4 Vordense voorstellingen
te verzekeren - waarbij nog een finan-
cieel voordeeltje binnengehaald kan
worden - zal nog tot 9 november a.s. of
eerder indien er geen plaatsen meer
beschikbaar zijn, een mogelijkheid tot
inschrijving voor de 4 voorstellingen, die
in Vorden worden verzorgd, worden
opengesteld. Inschrijving voor Lochem
of Zutphen is dus niet mogelijk. Nu
menige Vordenaar het gebouw met de
toneelakkomodatie met eigen ogen heeft
kunnen aanschouwen, mag toch ver-
wacht worden, dat men van de geboden
mogelijkheid een dankbaar gebruik
maakt. Het gehalte van de voorstellin-
gen is bovendien van dien aard, dat elke
schouwburg in Nederland hiermee goed
voor de dag komt. Een oproep aan de
Vordense bevolking moet daarom eigen-
lijk niet nodig zijn.

Tegelijk met de losse kaartverkoop voor
het optreden van het kabaret Ivo de Wijs
met Formule 2 op donderdag 9 no-
vember zal men zich voor 4 voorstel-
lingen J^krien laten inschrijven. De
andere W^ - om het geheugen even op
te frissen - zaterdag 9 december 1978:
The Dutch Swing College Band' ee^i
fantastich concert, dat elke liefhebber
niet ma^^lVssen; op 10 januari 1979:
toneelv^Belling met Kitty Jansen en
André v^T Heuvel met 'Meneer Masure'
op 15 maart 1979: Tekstpierement met
Van wie zou dat nou zijn?" met de van
de t.v. bekende Jos Brinks e.a.
Voor de kaartverkoop voor Ivo de Wijs
en dus de inschrijfmogelijkheid voor 4
voorstellingen zie de advertentie in dit
blad.

Poppenkast in
bibliotheek
Op woensdagmiddag 18 oktober zal er
in de openbare bibliotheek weer poppen-
kast worden gespeeld. Alle kinderen tot
ongeveer zes jaar kunnen hiernaar ko-
men kijken. Ook is er in de bibliotheek
een kleine tafelexpositie ingericht met
kinderboeken, die dit jaar een gouden of
zilveren griffel gekregen hebben. Verder
is er informatie te vinden over de kinder-
boekenweek. De boeken zijn in deze
periode alleen ter plaatse te bekijken.

Vrouwenclub
Medler
"Wat een blinde wel en niet kan"

De Vrouwenclub op het Medler, die een
aantal jaar geleden spontaan werd opge-
richt - aanvankelijk als onderdeel van de
Touwtrekvereniging Vorden - hield in
het clubhuis haar eerste avond van het
nieuwe seizoen. Er was een goede
opkomst. Voorzitster mevrouw Fok-
kink-Wensink heette vooral welkom de
spreekster van die avond, mevrouw Aal-
derink uit de Wiersse. Mevrouw Aalde-
rink, die op 32 jarige leeftijd door ziekte
haar gezichtsvermogen verloor, hield
een boeiende inleiding over "Wat een
blinde wel en niet kan", waarbij zij
vooral de opleiding van blindegeleide-
honden onder de loupe nam. De school
voor Blindegeleidehonden is sinds 1935
gevestigd in Amsterdam. Tot nu toe
werden daar plm. 2500 honden afgericht
om blinden te begeleiden. Men heeft
daar alle mogelijke middelen als tuinen
met grachten, spoorwegovergangen enz.
waardoor de opleiding tüjflbde puntjes
wordt verzorgd. ^^

De spreekster die nu al haar vijfde hond
had en onder meer in Lochem en Ruurlo
woonde, wees er op dat vooral de blinden
die buitenaf wonen niet J^ider hond
kunnen. In de bus, op d^pbg, bij het
boodschappen doen, overal helpt het
dier. Mevrouw Aalderink, die ondanks
haar handicap zelf nog vesten enz. breit,
was van mening dat een gehandicapte
toch zelf nog veel kan doen. Er werden
haar verschillende vragen gesteld. De
voorzitster dankte haar voor de leerzame
inleiding en bood haar een attentie aan.

Ga voor Uw ITT-apparatuur naar de
ITT-vakman die ze zelf repareren kan.
42 maanden echte garantie op alle
ITT-apparatuur!!
In Vorden en omgeving gaat men voor ITT naar

IH RADIO-TV-SPECIAAL2AAK

TTT Oldenkamp
•JLmmJLm'mMLm Stationsweg 1, Vorden - Tel. :2577

Een woord van dank Goud in Vorden
De in Vorden gehouden kollekte voor de
vereniging tot steun aan de Nierstichting
Nederland bracht in totaal een bedrag
van/9429,25 op. Wij danken een ieder
heel hartelijk voor hun gave. Ook dank
aan de kollektanten die ons met deze
kollekte ter zijde stonden.

Nierstichting Nederland

Op woensdag 4 oktober j.l. kon er ten
huize van de fam. Bomer feest worden
gevierd, daar de heer J. Bomer en zijn
echtgenote C. Th. Bömer-Garretsen die
dag 50 jaar getrouwd waren. Uit dit
huwelijk zijn twee kinderen geboren. De
familie breidde zich overigens al uit met
vijf kleinkinderen. De 77-jarige bruide-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Ds. J. R. Ztflstra
bevestigd
Zondagmorgen is de nieuwe predikant
van de Gereformeerde kerk te weten ds.
J. R. Zijlstra bevestigd. De kerk was bij
deze gelegenheid tot de laatste plaats
bezet. De bevestiging van ds. Zijlstra
geschiedde door ds. L. Reven van
Haren, wiens werk ds. Zijlstra in 1975 in
Appingedam overnam. Ds. van Haren
sprak over Prediker 2 vers 1: "Werp uw
brood uit op het water, want gij zult het
vinden na vele dagen". Zondagmiddag
vond de intrede plaats van de nieuwe
Vordense predikant. Tijdens deze plech-
tigheid waren verschillende bewoners
aanwezig uit gemeentes waar de heer
Zijlstra voorheen heeft gewerkt. De
preek van ds Zijlstra handelde over 2
Corinth 1: 24 "Wij zijn medewerkers
van Uw boodschap".

De voorzitter van de Gereformeerde
kerk de heer H. W. Groot Enzerink
bedankte hem vervolgens voor zijn
komst naar Vorden. Na afloop van de
dienst vond in de zaal achter de kerk nog
een bijeenkomst plaats waar als eerste
het woord werd gevoerd door ds. Rooze
uit Eefde, die sprak namens de classis
Zutphen. Namens de afgevaardigden uit
de classis Appingedam sprak dhr. Bult-
huis. Ds. Veenendaal sprak welkomst-
woorden namens de Vordense predikan-
ten. Verder werd het woord gevoerd
door de heer Taekema namens de raad
van kerken. Ds. Zijlstra die ook bekend-
heid geniet als de dichter Jaap Zijlstra
werd vervolgens toegesproken door de
heer Groen uit Amsterdam die de Prot.
Christelijke schrijvers- en letterkundige
vereniging vertegenwoordigde.

De rij sprekers werd besloten door de
heer Kolkman, penningmeester van de
Gereformeerde kerk. Ds. Zijlstra ten-
slotte, bedankte alleen voor de tot hem
gerichte vriendelijke woorden.

De heer Kolkman
kampioen
"De Snoekbaars"
Bij de hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" organiseerde namen 27 leden
deel, die 41 vissen op het droge brach-
ten. Winaar werd Koos Kolkman 71
cm; 2. A.j. Jansen 65 cm; 3. G. Eggink
64 cm. Als laatste wedstrijd van dit jaar
wordt op zondag 22 oktober de wedstrijd
Almen-Laren-Vorden gehouden. T/m
12 oktober kan men zich hiervoor op-
geven bij de verenigingssekretaris. De
samenkomst van de deelnemers is ge-
pland om 7.00 uur 's morgens bij de
Ford garage in Lochem.

gom is in Achterhoekse molenaarskrin-
gen een bekende persoonlijkheid. De
heer bomer oefende namelijk zeer lang
het vak van molenmaker uit. Hij is
afkomstig uit Aalten, maar nadat hij een
halve eeuw geleden met zijn nu 74- jarige
bruid in het huwelijk trad vestigde het
paar zich in Vorden. De heer Bomer is
nog altijd dol op molens, terwijl me-
vrouw Bomer in de bloemenverzorging
haar hobby heeft.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Albertus Johannes Wilhelmus
Assink.
Ondertrouwd: H.B.J. Rikkerink en
A.G. Weekhout; J. Schaeffer en W. de
Jonge.
Gehuwd: J. H. Kuijpers en J. Klumpert;
J. Dijkhuis en A.C. Tjallinks.
Overleden: geen.

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 15 oktober 10.00 uur Ds. J. Vee-
nendaal; 19.00 uur Ds. J. R. Zijlstra.
Gezamenlijke Zangdienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra, voorberei-
ding H. Avondmaal. Kindernevendienst
19.00 uur Ds. J. R. Zijlstra, Herv.
Geref. Zangdienst in de Herv. Kerk.

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

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

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
v. Tongeren.

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisarts van 9.00-9.15 uur.

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
H. Voltman, Silvolde. Tel. 08350-4008;
W. F. Haccou, Vorden. Tel. 05752-
1908.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand oktober mevr. Wolters,
tel. 1262; Graag bellen voor 9.30 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v. d. Vuurst, tel. 2072 tot 14 ok-
tober. Graag bellen tussen 8.30 - 9.30
uur.

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

BEGRAFEN1SDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931.

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

GEZINSVERZORGING
EN BEJAARDENHULP

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

1 Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
8.30-16.30 uur, tel. 05753-2345.
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SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5. Vorden. Tel. 057521232
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Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboorte
van onze zoon
Albertus Johannes Wilhelmus
We noemen hem

MARK
Wim en Riet Assink

Vorden, 4 oktober 1978
Brinkerhof 19

Getrouwd:
JAN KUYPERS

en
HENNY KLUMPERT

Vorden, 6 oktober 1978
Dorpsstraat 12

Onze hartelijke dank aan allen
die door hun felicitaties, bloe-
men en cadeau's, de 28ste sep-
tember j.l. voor ons tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

D. Norde
J.H. Norde-van Ark

Vorden, oktober 1978

Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven
tijdens ziekte en na overlijden
van mijn lieve vrouw, moeder
en oma

Johanna Harmina
Heersink-Wagenvoort

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
Kam. Heersink

Vorden, oktober 1978
Het Stapelbroek 4

Voor Uw blijk van medeleven
dat wij ontvingen na het over-
lijden van onze lieve moeder
en oma

M. W. H. Wunderink-
ter Maten

betuigen wij U onze hartelijke
dank.

Families van der Peijl en
Wunderink

Vorden, ,,'t Nijarve"

Wij danken u hartelijk voor
uw gelukwensen, bloemen en
kado's.
Veel spontane reakties en
bezoeken hebben onze dag in
"De Schuur" tot een gran-
dioze dag gemaakt.

Hotel Bloemendaal
Kam. Dadema

Gevraagd
op de „Decanije"

een tuinman
niet ouder dan 35 jaar.

Inlichtingen bij L. Velhorst,
HetWiemelink 11, tel. 1880.

Walnoten te koop
W. Vlemingh, Slotsteeg 10,
Hengelo (G.)

Te koop: consumptie-aardap-
pelen (Pimpernel).
Waarle, Hamsveldseweg 2.
Tel. 6865.

Te koop: Auto Daf 33. Bj.
1970 en walnoten. G. A. Re-
gelink, Hengeloseweg 16,
Vorden.

Te koop wegens verhuizing:
Kleuren-t.v. 1971, vogelkooi,
gas- en elec. kooktoestel,
tafels, stoelen, bedden, huish.
artikelen, a.s. Donderdag van
10 tot 20 uur. Nieuwstad 16,
Vorden.

Gevraagd hulp in de huis-
houding voor enkele morgens
per week.
Slijterij Smit, Dorpsstraat 10,
Vorden. Tel. 1392.

Gevraagd een kamer met
keuken en douche. Brieven
onder no. 32-1

Te koop: 1,4 ha bladkool en
eetaardappelen. Pimpernel. J.
Visschers, Galgengoorweg 6.

Te koop: openhaardhout op
lengtes van l ,5 tot 2 meter.
Te bevragen bij Aannemers-
bedrijf H. J. Ruiterkamp b.v.
Lindeseweg 22, Vorden. Tel.
6631.

Na het winkelen haalt u
uw benzine bij
Barink, Nieuwstad 26, Vorden

Jonge gescheiden vrouw met l
kind zoekt woonruimte in
Vorden. Tel. 2674.

Te koop: ± 90 are. Kuilgras.
P. B. H. Schoenaker, Kranen-
burg, Ruurloseweg 93, tel.
6727.
Te koop: buiten volière +
nachthok. Insulindelaan 32.

DICK HEUVELINK
en
STINY ABBINK

hebben de eer u namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk waarvan de voltrek-
king D.V. zal plaatsvinden op woensdag
18 oktober a.s. om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Warnsveld.
Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv.
kerk te Warnsveld om 13.30 uur door de
weieerwaarde heer C. Fortgens.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in Café-restaurant
„De Uitrusting" te Eefde.

Toekomstig adres: Geesinkweg 12, Warnsveld

EDUARD BESSELINK
en
ELS NIJHOF

trouwen op vrijdag 20 oktober 1978 om
10.15 uur in het gemeentehuis „Kasteel
Vorden".
De inzegening van ons huwelijk zal
plaatsvinden om 11.00 uur in de St. An-
tonius van Padua kerk te Kranenburg-
Vorden.

Vorden, oktober 1978
't Hoge 63
't Hoge 62

Dag-adres: Zaal Concordia te Hengelo (G.)

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur

Toekomstig adres: Marktstraat 20, Silvolde

Inplaats van kaarten

Op zondag 15 oktober 1978 zijn we 12'/2 jaar
getrouwd.

We vieren dit met onze kinderen, familie
en vrienden op vrijdag 20 oktober a.s.

HENK EN ANNIE
VAN ARK-PARDIJS

Erik en Adri

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in Hotel Bakker te
Vorden.

Vorden, oktober 1978
Dr. C. Lulofsweg l

Ter gelegenheid van ons 121/2-jarig huwelijksfeest
houden wij voor onze KLANTEN VAN DE MOLEN
op zaterdag 21 OKTOBER a.s. receptie vanaf 19.30
uur in Hotel Bakker te Vorden.

Op zaterdag 14 oktober a.s. hoop ik 80 jaar te
worden.

Gelegenheid tot feliciteren maandag 16
oktober a.s. 's avonds om 19.30 uur tot
21.30 uur in „'t Wapen van Vorden",
Dorpsstraat 10.

B. J. AALDERINK

Vorden, oktober 1978
Het Hoge 4

Gemeente Vorden
Op donderdag 12 oktober a.s. zal het gemeentehuis
telefonisch niet bereikbaar zijn in verband met werk-
zaamheden aan het P.T.T.-kabelnet ter plaatse.
Voor aangifte van kadavers kan rechtstreeks naar het
slachthuis worden gebeld, (tel. 05750-13941).

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
J. Drijfhout.

de burgemeester,
mr. M. Vunderink

Gevraagd per 1 januari 1979

LEIDSTER
voor 5 morgens en 1 middag

op de PEUTERSPEELZAAL

Ot en Sien"Mi te Vorden.
Bij voorkeur in het bezit van
akte kleuterleidster.

Sollicitaties binnen 14 dagen na verschijning van dit
blad te richten aan het bestuur p.a. mevrouw Krooi,
De Bongerd 36, Vorden.

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

maandagavond 23 oktober
en
maandagavond 30 oktober
van 19.00 tot 20.00 uur

Kosten f 20,- per persoon.

Ziekenfondsleden met chronische hart- of long-
ziekten alsmede suikerziektepatiënten kunnen
op vertoon van hun ziekenfondskaart gratis
gevaccineerd worden.

Het Groene Kruis
organiseert een

Kleuterkursus
voor ouders van kinderen
in de leeftijd van 1 - 4 jaar

Inhoud van deze kursus zal zijn:
2 november: de ontwikkeling van de kleuter
9 november: het kinderboek

16 november: spel en speelgoed
23 november: tandverzorging

De kursus wordt gegeven in het wijkgebouw
van 19.30 uur tot 21.00 uur.

U kunt zich opgeven tussen 13.00 - 13.30 uur in
het wijkgebouw of bij de wijkverpleegkundigen.

Het Groene Kruis
Vorden

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

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

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

Bestuur Nutskleuterschool
Vorden

Monuta Stichting
Voor uw laatste eervolle verzorging

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

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

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

ONUTA STICHTING
Antwoordnummer 35, Vorden

GARANTKOMFORT
PANTOFFELS

YVONNE 47.95
Uit de serie van Romlka Inter-
national. En natuurlijk met
het pasvormsysteem van
GARANT-komfort. Een garantie
voor een
perfekt
passende
pantoffel.

LINDA 32.95
Om lekker warm in te worden

e n . . . met een lekkere
steun voor uw voeten.

MARIAKNE 23.95
Het oog wil ook wel wat!
Daarom fleurige en kleurige
bloemdekoraties in GARANT
kwnfort-modellen.

Doe-het-zelf Centrum
Harmsen te Vorden.
Altijd beter, altijd goedko-
per////
Het adres voor....!

Tapijt en gordijnstoffen
Behang en wandweefsels
ruime keuze en spotgoedkoop.

Meubels voor tiener-kamers
Spots inbouw en opbouw
Baden, wastafels en kranen.
Keukens en kasten.
Aanbouwkeukens eikenhout en
kunststof
en eikenhout-kunststof
combinaties
Wandtegels
ruim 130 verschillende soorten.

Vloertegels
ook ruime kollektie.

Gereedschappen
Stenen, zand en cement
Hout- en plaatmateriaal
Houtbewerkingsmachines
Openhaarden
nergens zo goedkoop, ook gashaarden.

en nog veel, veef meer.
Altijd speciale aanbiedingen.
Breng een bezoek aan

DOE HET ZELF CENTRUM

harmsen
uorden

Schoolstraat 6-8, Tel. 05752-1486.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpstraat 4y Vorden. Telefoon 1342

ITT INGENIEURS
ONTWIKKELDEN'N BEELD-
VERSTERKER VOOR MARS,

MAAR OOK PERFEKTE
KLEUREN-TV'S.

Ergens eenzaam op de planeet
Mars seint een ITT beeldversterker
trouw zijn gegevens over. Op afstand
bediend vanaf moeder Aarde. Op basis
van deze geavanceerde technolo-
gische know-how ontwikkelde ITT
tevens een uitgelezen programma
kleuren-tv's.

Uiteraard ook met afstands-
bediening. Via een unieke computer-
cassette. En met een Heliochrom
beeldbuis voor 70% meer helderheid.
Plus standaardvoorziening voor het
populaire Tele-Match familiespel.
Bekijk het bij uw ITT dealer. En zie met
eigen ogen de voordelen van een
ITT kleuren-tv.

Goeie wijn hoeft niet duurte zijn.
Tenminste niet bij

uw slijter:

WERfLD-TKHNOLOGIE
TECHNISCH VERNUFT IN SUPERIEURE WEERGAVE.

VINOTHEEK

SMIT
VORDEN

RADIO TV-SPECIAALZAAK

„OLDENKAMP
Stationsweg 1 - Vorden - Tel. 2577

UW/TT-SPEC/AL/ST OP ALLE GEBIEDEN!!

ii



Grote show van SABA en TANDBERG KLEURENT.V.'s
VAN 9 T/M 21 OKTOBER
ld
E
G

Bij inlevering van deze f50,-
u

advertentie ontvangt u ....

bij aankoop van een kleuren-t. v. REDUKTIE
fc^ tijdens onze show. *f
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T 6718
Computer-Modulenchassis met 67 cm-beeld.
Ideale afmetingen, slechts 73 cm breed.
8 Kanalen met micro-matic programmatoetsen
Aansluiting voor koptelefoon en cassette-
recorder.

™DBERGVREDEGOOR
Elektronika

bekend om de mooiste
kleuren-beelden

zeer fraaie vormgeving

2 jaar garantie

Dorpsstraat 2, Steenderen

Telefoon 05755-1377

Alle toestellen worden voor aflevering in onze technische-dienst eerst nog eens optimaal afgeregeld voor optimale beeldkwaliteit.

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad

,_., de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

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

Gratis kleurenvergroting
13 X 18 en 13 X 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301. /

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

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

SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"

Grote sortering
Rookartikelen

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

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

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

TAPIJT
reinigen met de diep-
stomer
met de allerbeste,
met

Mr Steam
Grote keus in alle
soorten

lijsten
Met museum en ont-
spiegeld glas
Alles bij ons in te
lijsten, ook uw borduur-
werken

HEIJINK
Ruurloseweg 2
,,De Spannevogel"
Tel. 05753-1484

' Jonge Florijn 12,25
Citroen Florijn 8,95
Henkes Bessen 9,95
Advocaat Smit van 6,55 voor 5 ,95

Baileys Irish Cream van 15,75 voor. . . 14,95
Apfelcorn Berentzen

11,95+ gratis miniatuur

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

jeans and ja c kets

L
tent iel en mode

/chooldermcin
raadhuisstraat tel 1367 vorden

Te koop: prima aardappelen.
Pimpernel.
H. Hietbrink, Buunkstege 4,
Vorden. Tel. 05753-7253.

HSV "De Snoekbaars"
Vorden
De jaarlijkse wedstrijd Alm.-
Lar.-Loch.-Vorden zal
gehouden worden op 22 ok-
tober a.s.
Opgave voor deelneming tot
uiterlijk morgenavond 12 ok-
tober bij de sekr.

Te koop: een 3-pits gasfornuis
(Butagas) Tel. 1267

Corduroy
kinderpantalons

Diverse kleuren

Vanaf. 29,75
Uw zaak WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

andere
kijk

op
mode

Een composé is bij ons
een pak met een aparte
allure: gekleed en spor-
tief. Zelfs met extra
kombineermogelijk-
heden.
Gewoon "anders".
U heeft gelijk, u komt
gewoon even passen!

tandt*
/chooldermcin

in INGENIEURS
ONTWERPEN ELEKTRONICA

VOOR SATELLIETEN,
MAAR OOK PERFECTE

GELUIDSAPPARATUUR.

Veel van de talloze satellieten
die om de aarde cirkelen doen hun
werk dank zij de inventiviteit van
ITT ingenieurs.

Diezelfde geavanceerde ITT
technologie komt tot uiting in het
nieuwe HiFi 80 Music System.
Een subliem HiFi-stereo-programma.
Fraai van vormgeving. Luisterrijk
qua weergave. Bescheiden in prijs.

Bij uw ITT dealer hoort u er alles
over.

ITTWERELD-TECHNOLOGIE
TECHNISCH VERNUFT IN SUPERIEURE WEERGAVE.
Off. ITT-dealer voor Vorden en omgeving

DRAAYER'S SHOP-CENTRUM
RAADHUISSTRAAT 2 - TELEFOON 05752-2124 - RUIME PARKEERGELEGENHEID
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PEKLO na 60 jaar nog springlevend

Veel leden
uitRuurlo,
Vorden
en Hengelo
dus uit
de gehele
omgeving.
[Overgenomen uit G. O. C. ].

De pluimvee- en konynenfokkersvereniging Lochem en omstreken bestaat dit jaar
60 jaar. Dit jubileum wordt zaterdag 14 en zondag 15 oktober gevierd met een
tentoonstelling in de foyer van de Schouwburg, die vrijdagavond om half acht door
burgemeester H.J. Beuke wordt geopend. Aan deze expositie van een kleine 500
dieren zyn een aantal attracties verbonden. Een ervan is dat kinderen van de basis-
scholen in Lochem werkstukken maken, die betrekking hebben op de kleindieren-
sport.

Deze werkstukken worden door een jury
beoordeeld en scholen worden voor de
mooiste beloond met een gratis bezoek
aan de tentoonstelling. Aan deze ten-
toonstelling, van PEKLO, zoals de vere-
niging algemeen wordt aangeduid in
Lochem, zijn nog meer bijzonderheden
verbonden. De leden laten natuurlijk
hun mooiste kippen en konijnen zien.
Daarnaast is er een aparte afdeling voor
de schooljeugd, die met haar troetel-
dieren mag komen. PEKLO oefent op
deze dieren een zogenaamde hokken-
controle uit, waarbij ze beoordeeld
worden op netheid, conditie en huis-
vesting. Tijdens de tentoonstelling wor-
den de dieren nogmaals beoordeeld door
een onpartijdige jury, bestaande uit de
heren Balrus uit Barchem en Bukman
uit Ruurlo. Het gaat hierbij niet om het
ras, maar wel om de conditie en de
reinheid.

Op de tentoonstelling worden verder
stands ingericht door de Lochemse
aquariumvereniging Loveva, De vereni-
ging tot bevordering van de bijenteelt,
de afdeling Lochem van de Kon. Ned.
Vereniging voor land- en tuinbouw, die
ook de zaal versiert en het Wereld-
natuurfonds. Verder laat het jacht-
hoornkorps Vivat zich zondag 15 okto-
ber om half drie horen.

Als officiële oprichtingsdata van de vere-
niging PEKLO wordt l mei 1918 aan-
gehouden, maar op 18 april van dat jaar
werd in een vergadering van fokkers van
pluimvee en konijnen al de grondslag
voor deze sportvereniging gelegd. Het
eerste bestuur bestond uit de heren
D.W. te Hasseloo, J. Stapel en H. Kat.
Laatstgenoemde was destijds eigenaar
van het inmiddels verdwenen café Cen-
traal aan de Markt, zodat dit café
meteen als clubgebouw werd aange-
wezen. Dat is nu café Pasman.

Van begin af
De heer J. H. van Zuilekom heeft dat
allemaal van het begin af meegemaakt.
Hij trad bij de oprichting van PEKLO
toe als lid en is thans nog bestuurslid en
tevens ere-lid. Hij heeft altijd witte
.Vlaamse reuzen gefokt en doet dat nog.
In dé beginjaren werden door de vereni-
ging eieren gekocht van de afdeling

pluimvee en onder de leden verloot.
Bovendien werden van goede fokkers
hanen gekocht om de bestaande rassen
te verbeteren. De leden hielpen elkaar
ook onderling, zodat spoedig gunstige
resultaten werden bereikt. De vereniging
ondervond veel steun van mevr. Naeff,
die ondermeer zorgde voor een broed-
machine en ander materiaal. Voor de
afdeling konijnen ging men op dezelfde
manier te werk. De grootste gangmakers
op dit gebied waren in die begintijd de
gebroeders ter Weeme.

PEKLO hield zich al spoedig bezig met
het organiseren van tentoonstellingen en
onderlinge shows. Dat waren hoogte-
punten in het verenigingsleven, waar de
leden allemaal met hun vrouwen heen-
gingen. De dames hadden namelijk een
belangrijke stem in het kapitel. Als zij
niets voelden voor het fokken van pluim-
vee en konijnen kon men er beter mee
ophouden. Want zij moesten de dieren 's
morgens meestal voeren, omdat manlief
al vroeg naar zijn werk ging.

Op initiatief van PEKLO werd in latere
jaren een kring van zusterverenigingen
gesticht uit plaatsen in de omgeving van
Lochem. De bedoeling was om elkaar te
steunen met de inzendingen voor ten-
toonstellingen, wat de aantrekkelijkheid
van die expositie enorm vergrootte.
Tijdens de tweede wereldoorlog kwam
aan deze samenwerking binnen kring-
verband een einde. Daarna ging men in
veel groter verband samenwerken, na-
melijk toen in 1952 de ONETO in
Enschede werd opgericht. PEKLO sloot
zich onmiddelijk aan. In de loop der
jaren hebben de leden van PEKLO zich
een uitstekende naam verworven als
fokkers. De vereniging telt thans 97
werkende leden met inbegrip van onge-
veer 20 jeugdleden en 150 donateurs. De
laatste jaren zijn nogal wat jeugdleden
tot de vereniging toegetreden. Het be-
stuur heeft zich trouwens altijd inge-
spannen om jonge mensen warm te
maken voor de kleindierensport. De ten-
toonstelling or> 14 en 15 oktober zal
ongetwijfeld aantonen dat PEKLO nog
springlevend is en deze expositie zal
zeker ook bijgewoond worden door ere-
voorzitter F.J. van Aanholt en het
tweede erelid, de heer G.B. Hillebrands.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Zangdienst a.s. zondagavond.
Er zijn a.s. zondagavond 15 oktober
weer twee kerkdiensten in de Hervormde
dorpskerk. In de morgendienst hoopt
dan voor te gaan ds. Veenendaal. De
avonddienst is een gezamenlijke zang-
dienst, die voorbereid is door de zang-
dienst-commissie van de plaatselijke
Gereformeerde kerk en Hervormde ge-
meente. In deze avonddienst hoopt dan
voor te gaan ds. Zijlstra, de nieuwe
predikant van de Gereformeerde kerk.
Liturgieën worden gestencild. Het is
toch goed en nodig het Liedboek-voor-

de-kerken mee te nemen. Fluit, orgel en
clavecimbel zijn de instrumenten die
bespeeld zullen worden tijdens deze
zangdienst op a.s. zondagavond 15
oktober.

Ds. Brummelman naar Twello.
Onze oud-plaatsgenoot ds. M. Brum-
melman, Hervormd predikant te Op-
hemert (in de Betuwe) heeft het op hem
uitgebrachte beroep naar de Hervormde
gemeente te Twello (bij Deventer) aan-
genomen. De hervormde gemeente te
Twello heeft twee predikanten. Ds. en
mevrouw Brummelman-Norde en hun
beide kinderen hopen in het komende
voorjaar naar Twello te komen.

Posaunenkoor uit Süderwick-Dinxperlo.
Het is bekend dat vele kerkelijke ge-
meenten in het buitenland, zo ook in
Duitsland, een Posaunenkoor (bazui-
nen) hebben, dat met enige regelmaat de
samenzang in de eredienst begeleid. Zo
ook de Evangelische Kirche in Süder-
wick (Duitsland) grenzend aan het

Nederlandse grensdorp Dinxperlo. Het
Posaunenkoor van Süderwick bestaat uit
circa 25 jeugdige leden onder leiding van
mevrouw Maas, de echtgenote van Pfar-
rer Maas te Süderwick. Genoemd Po-
saunenkoor hoopt naar Vorden te ko-
men op zondag 24 oktober om dan in de
morgenkerkdienst in de Hervormde
dorpskerk enkele liederen van de samen-
zang te begeleiden. Ds. Krajenbrink
(bekend in Dinxperlo-Süderwick) hoopt
dan deze kerkdienst te leiden. Het
Posaunenkoor speelt ook even voor de
dienst, tijdens de kollekte en na de kerk-
dienst. Zo werken jongeren mee aan de
eredienst in vele gemeenten in Duitsland
en andere landen. Fijn dat zij nu ook
eens naar Vorden willen komen, op:
zondag over een week, zondagmorgen 24
oktober. Ook dan bent u hartelijk wel-
kom.

Herv. gemeente-avond over Wereldraad
van Kerken.
De Kerkera^i van de Hervormde ge-
meente heeBBssloten om een gemeente-
avond te houden over het werk van de
Wereldraad van Kerken, mevrouw Dr.
Jongeling, Hervormd predikante nog ie
Gorssel-Epse (zij heeft namelijk een
functie aan*ard bij de Zending te
Oegstgeest]^B het onderwerp inleiden:
"Wereldraad van kerken: ons kerke-
geld voor wapens...?" Zij is ter zake zeer
deskundig en grondig geïnformeerd. Er
is de laatste tijd enige verontrusting
ge-uit en gespuid over giften van de
Wereldraad van Kerken, of beter en
juister gezegd van het speciale fonds
P.C.R. (Program to Combat Racisme,
het speciale fonds van de Wereldraad ter
bestrijding van het rassisme in de
wereld). Stellig zullen velen de geplande
gemeente-avond willen meemaken, vra-
gen stellen, critische opmerkingen ma-
ken. Dat kan dan op dinsdagavond 14
november in "de Voorde", Kerkstraat
15. Daarom ook geven we dit bericht
vroegtijdig en nodigend aan iedereen
door. Juist ook aan hen, die gereageerd
hebben (hartelijk dank daarvoor!) op
het "ingezonden stukje" over deze mate-
rie, een paar weken geleden. In dit
verband wijzen we ook graag op het
T.V. programma NOS-tribune op don-
derdagavond 12 oktober. (Nederland l,
22.05-22.55 uur)

Waarderende woorden voor jubilerend
Veilig Verkeer
De zaal van Hotel Bakker was dinsdagavond flink bezet by de herdenking van het
zilveren jubileum van de afd. Vorden van Veilig Verkeer. Deze avond was de
afdeling aangeboden door Veilig verkeer Nederland in samenwerking met de
regionaal consulent de heer Eybersen. Het bestuur wilde aan het jubileum geen
officiële receptie verbinden, aangezien daartoe de financiële middelen ontbreken,
zo lichtte voorzitter A. de Roode de aanwezigen toe.

Tijdens zijn welkomstwoord gaf de heer
de Roode een overzicht van de afgelopen
25 jaren, waarbij hij onder andere de
oprichting memoreerde toen zich op de
eerste avond over de honderd personen
als lid opgaven. Hij sprak woorden van
dank aan het adres van de oprichters de
heren J. J. v.d. Peyl, A. J. Zeevalkink,
terwijl eveneens mannen van het eerste
uur werden genoemd de heren J. van
Dijk, E. Gotink en B.G.J. Olthof. De
voorzitter gaf een overzicht van de vele
aktiviteiten die de afdeling in al die jaren
heeft ontplooid. Sekretaris Joh. van Dijk
werd apart door hem in het zonnetje
gezet, vanwege het feit dat de heer van

Dijk al die 25 jaren als sekretaris heeft
gefungeerd. Hij overhandigde hem een
cadeaubon, welk geschenk de heren
Olthof en Gotink eveneen ten deel viel.
Ook penningmeester F. Wolsing werd
dank gebracht voor zijn inzet voor de
afdeling.

Vervolgens werd het woord gevoerd door
de groepskommandant van de Rijks-
politie de heer J. Kuyper. "Ik geloof dat
wij één ding gemeen hebben, namelij het
gezamenlijk streven naar optimale ver-
keersveiligheid", aldus de heer Kuyper
die een geschenk onder couvert aan-
bood. Namens het distrikt Gelderland-

BTj ons in d'n Achterhook
"He'j tied um effen met te gaon nao 't darp, ik motte tante Wille-
mien van 'n trein haal'n maor ik kan mien auto neet an 't lopen
kriegen". Toon van de Spitsmoes hef now neet zo'n arg ni'jen auto
meer en 't gebeurt nog al us dat de buurte d'r an te passé mot
kommen. "Oh jaowel, 't is jao zaoterdag en dan he'k de tied an
mien zelf". Tante Willemien is un rieke tante uut Braobant waor
Toon 't neet zo arg op begreppen hef. Um zien vrouw un plezier te
doen dut e d'r maor zo'n betjen met hen. Dee is nog in de veronder-
stelling dat zee d'r later nog un goeie schoeve van kriegt. Toon
gleuft daor neet zo in. Un zuster van die tante Willemien heb ze ok
al us un tiedjen oaver de vloer ehad. Un heel vroom mense die de
maone van 'n hemel bidd'n. Maor nao eur dood kwam an 't lechte
dat zee alles an de karke had vemaakt. Nao die tied kö'j van Toon
de hele femilie kedoo kriegen. "Is mien net zovölle weerd as un
uutgekewden pruum tebak," zei e dan.

Wi'j wazzen netjes op tied an 't station, 'n trein uut Zutfen kwam
net binnen. Maor wie d'r ok uut kwam, gin tante Willemien. "Zee
hef vanmargen nog opebeld dat zee met dizzen trein met zol
kommen". "Zee zal wel un ansluuting emist hemmen, lao'w oaver
un uur maor us weer kieken, riier tegenoaver kö'w wel effen gaon
zitt'n en drinken daor^^komme vol koffie". En zo kwamme wi'j
bi'j Bloemendaal. Vet^Fi'w d'r arg in hadd'n stonne wi'j in 't
petaol waor Dallenmaar en zien vrouw iederene un hand gaf.
"Da's waor ok", zei Toon," zee opent hier vandage de ni'je schure,
wat mo'w doen, weerumme gaon?" "Bu'j gek, wi'j gaot gewoon
met 'n trop met". Zo ge^g, zo gedaon. Wi'j filseteern eur eers met
de ni'je anwins en to^Bbw met un juffrouw met un goed veur-
kommen met gaon um 't hele spöl te zeen. De gelagkamer, 'n
lossen heerd, de kamers boaven met now us un keer gin nummers
maor de namen van de Vordense kastelen op de deure (aardug
evonnen). De sauna had Toon zien besundere belangstelling: Hoe
heite ut daor wel in was, of mansluu en vrouwluu daor tegeliekke
ingingen en zo van alles meer. Nao de rondleiding ko'w in de
schure gaon zitt'n en drinken net zovölle a'w hemmen woll'n. Toon
wol nog an meneer Dallenmaar vraogen of 't dak lek was umdat e
riet boaven de bar had emaakt en of e gin grond meer had ehad um
die koele dichte te maken maor dat dei e maor neet. 't Heurt t'r
allemaole bi'j en gif ut 't geheel toch wel iets heel ampats. De
gasten en ok de mensen die hier un feesjen geeft zölt zich hier bes
op eur gemak vuul'n en kommen nog us weer.

Nao 't darde pilsjen vloag Toon inens oaverende: "Daor löp tante
Willemien al", 'n Trein wazze wi'j kats vegetten. Met un flesken
bojolais in de hande (die ha'w ekregen bi'j 't weggaon) kwamme
wi'j bi'j eur. "Natuurluk zatte i'jluu weer in 't café" begon ze tegen
ons. "Och un lopende hond vindt altied wat", was Toon zien ant-
woord. En zo is 't wel vaker bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Oost en tevens namens Veilig Verkeer
Nederland bood de heer van Weelde uit
Dinxperlo zijn felicitaties aan. Hij prees
de jubilerende afdeling met het vele
werk dat ten behoeve van veiliger
verkeer wordt verricht.

De heer van Weelde was van mening dat
het werk van sekretaris J. van Dijk door
Veilig Verkeer Nederland gehonoreerd
diende te worden. "Het hoofdbestuur
hebben wij hier op attent gemaakt",
aldus de heer van Weelde die eveneens
een enveloppe met inhoud aanbood. De
heer D. J. Rouwenhorst voerde her
woord namens de motorclub "De Graaf-
schaprijders". Hij memoreerde de veilig
verkeersritten die vroeger door beide
verenigingen werden georganiseerd.
Ook hij bood een geschenk onder
couvert aan. Een soortgelijk geschenk
was de vereniging namens het gemeente-
bestuur aangeboden door wethouder
W.A. Lichtenberg. Konsulent Eybersen
had een persoonlijk cadeautje voor de
heer van Dijk meegebracht. "Hij brengt
nu eenmaal alles op gang in Vorden,"
aldus dhr. Eybersen.

Bijeenkomst ABTB
GmvL en CBTB
TRIX VAN KUIK EN DRS. BEREND
VELTMAN SPRAKEN VOOR
STANDSORGANISATIES
De gezamenlijke besturen van de ABTB,
GmvL en CBTB organiseerden ki het
dorpshuis een bijeenkomst waarvoor een
redelijke belangstelling bestond. Deze
avond stond onder voorzitterschap van
de heer H. Graaskamp, die tevens een
kort inleidend woordje sprak. Voor de
pauze werd het woord gevoerd door de in
deze omgeving welbekende Trix van
Kuik die al heel wat jaren onder de
armsten in Ethiopië werkt. Trix van
Kuik vertelde hoe zij elke morgen begint
met het verzorgen van 90 patiënten (die
op "spreekuur" komen) waarna de
"vaste" patiënten door haar worden
geholpen. Trix van Kuik was van
mening dat de toestand in Ethiopië beter
was geworden, na de periode Haille
Selassie. "Het verschil tussen rijk en
arm is niet zo groot meer", aldus sprak
zij.

Na de pauze werd het woord gevoerd
door drs. Berend Veltman, hoofd van de
voorlichting van landelijke CBTB. De
heer Veltman is tussenpersoon van de
gezamenlijke kerken met betrekking tot
een aantal landbouwprojekten in Paki-
stan. (De kerken steunen daar namelijk
een aantal landbouwprojekten). Aan de
hand van dia's vertelde de heer Veltman
o.a. hoe het ontwikkelingwerk in Paki-
stan plaats vindt. Trix van Kuik mocht
aan het eind van de avond een bedrag
van 125 gulden in ontvangst nemen,
zijnde de opbrengst van een kollektie in
de zaal.

Voetbal

Onder geweldige belangstelling werd op zaterdag 7 oktober j.l. het vernieuwde gedeelte van Hotel Bloemendaal "De
Schuur" geopend. Dat de familie Dadema er in geslaagd is om een gezellige ruimte te creeëren blijkt wel uit bovenstaande
foto.

Vorden wint thuis met 3-2 van A.D.
[Aalten]
Het Aaltense A.D. schoot op het ge-
meentelijk sportpark wel zeer onstuimig
uit de startblokken. Na tien minuten
spelen hadden de groenwitten reeds een
0-2 voorsprong opgebouwd. Eerst werd
de Vordense linksachter Bertus Nijen-
huis voortreffelijk uitgespeeld door Ba-
ten, waarna Momberg diens voorzet op
maat fraai afrondde. De thuisclub kreeg
geen gelegenheid zich van deze tegenslag
te herstellen want drie minuten later was
het opnieuw raak. Momberg stelde
Ebbers in staat om met een bekeken lob
over doelman Harms heen de stand op
0-2 te brengen.

Vorden zette vervolgens orde op zaken
en nam geleidelijk aan het initiatief van
A.D. over. In de 16e minuut gelukte het
Andre te Velthuis na goed doorzetten
van Eddy Hiddink de achterstand tot 1-2
te verkleinen. Vorden bleef doorgaan en
zag A.D. wankelen. Na ruim een half uu
werd Bertus Nijenhuis binnen de be-
ruchte lijnen onderuit gehaald. Geert
Heersink benutte de penalty feilloos 2-2.
Met deze stand brak de rust aan.

De tweede helft stond voornamelijk in
het teken van de scheidsrechter die over
en weer de meest wonderbaarlijke be-
slissingen nam, waarbij hij Aalten toch
wel het meest dupeerde. Behalve na een
kwartier spelen toen Heersink te hard
werd getackeld. De Vordenaar bleef
echter in het bezit van de bal en stevende
alleen op doelman Pastoors af. Inmid-
dels floot de scheidsrechter Heersink
terug en kende hem een vrije schop toe!
Op de einduitslag had deze beslissing
evenwel geen invloed meer want juist
daarvoor had Heersink uit een vrije
schop van Nijenhuis de voor Vorden
winnende goal gemaakt 3-2. Vlak voor
tijd schoot Nijenhuis nog op de paal.



Grote keuze en
aan t rekkelijke prijzen

25 j aar Woninginrichting
A IVTKTTU C1MTT Tot ziens aan de
/\l^l JVILJVolYJ.J. A Groenloseweg 9,

Dit jubileum wordt de gehele maand oktober gevierd met Ruurlo.

10% KORTING Telefom '"9

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

EMPO
RIJWIELFABRIEK
VORDEN

Medewerkers
gevraagd
voor onze afdelingen

Rijwielmontage
en
wielenmontage

Sollicitaties zowel schriftelijk als
mondeling aan:
Afdeling Personeelszaken,
Enkweg 17, Vorden. Tel. 1241

HENGELO(GLD)TEL.O5753-1461

15 oktober

EMPO

Dansen
Musketiers

Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

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

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
^Nijverheidsweg 4, Vorden

Grote voorraad nieuwe en
gebruikte gas-, olie-, kolen- en
gevelkachels en kolenfornui-
zen, koelkasten, gaskookpla-
ten, gasfornuizen, vrieskisten.
Inruil mogelijk.
D. Jansen, Bleekstraat l,
Hengelo (G.) Tel. 05753-1360.

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden

Tel. 05752-2675

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

Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken,

foto 's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

passe-partouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN UIT
DE 19e EN 19e EEUW

Vorden - Ridderkerk
Dieren

4 BARS VOL GEZELLIGHEID
NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Weer volop

stencilpapier
Formaat A4 - 80 grams

Per pak a 500 vel f
excl. btw

weevers H ;
Nieuwstad 12, Vorden. Tel. 05752-1404

NET EFFE GEZELLIGER

Onze discotheek is geopend

Vrijdags 20.00 tot 01.00 uur
Zaterdags 20.00 tot 01.00 uur

Zondags 's middags 14.00 tot 17.30uur
draaien wij de volledige top 40

met discjockey Frans Zwart.

Zondags 's avonds
van 20.00 tot 01.00 uur

Na 22.00 uur goud van oud.
ENTREE VRIJ

DIEPVRIESCENTRUM ^~-a

"HULS-VORST" @5f
Hengelo Gld. ƒ S
Tel. 05753-1666 of 2436 1 (fe \

/^ OKTOBERAANBIEDING: jist-ffî

Bij iedere doos FANO-KROKETTEN
(met veel vlees)
a f 15,-- per doos a 40 stuks ontvangt U

GRATIS EEN HELE LITERSTAAF

VANILLEIJS (waarde f 2,-)

Bij een doos zeeverse SCHOLLETJES
van 3 kg a f 23, 50
ontvangt u ter kennismaking

GRATIS 1 PAKJE HOLLANDSE

Maatjesharingen (waarde f 2,50)

LX

Neem 1 keer per week vis! Steeds voorradig K ABEL J AU WFI LET
NASSI en BAMI in huishoudverpakking a 500 gram met véél vlees
Per pak • • f 3,00

Vraag een prijscourant van ons uitgebreide diepvriesassortiment.

Wij brengen uw bestelling GRATIS THUIS. Belt u 1666 of 2436.

Citroëndealer

RUESINK RUURLO
DOOR INRUIL VERKREGEN

1978
Citroen LN Demo

1977
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen CX 2400 Pallas Autom.
Airconditioning
Citroen GS Club Break
Citroen GS Club
Citroen LN
Citroen GSx2 met L.P.G.
Citroen 2CV6
Citroen CX 2200D met schuifdak
Austin Alegro

1976
Citroen CX 2200 D
Citroen GS Club met LPG en schuifdak
Citroen G Special
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6

Citroen 2CV4
Citroen 2CV6
Citroen 2CV4 Special
Simca 1100LE
GS Club Break
Renault 12 TL
Peugeot 504 D

1975
Citroen CX 2200 Super
Citroen G Special
Citroen 2CV4
Citroen G. Spec. Break
Renault 4
Alfa Sud
Alfa Romeo
Simca 1100
Mercedes 220D
Renault 16 TS

1974
Citroen 2CV4
Citroen 1220 Club Break
Simca 1100 Special
Morris Mini Clubman
Simca 1100LS

1973
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen Ami Super
Simca 1100 Spec.
Renault 4
Renault 6
Mazda 616 Break
Simca 1100 Break

1972
Citoën Dyane 6
Citroen Dyane 4
Citroen 2CV4

Automobielbedrijf A. RUESINK
Verkoop en tankstation Borculoseweg 21, Ruurlo

Repatie-afd.: Nijverheidstr. 3, Ruurlo
Tel. 05735-1753

Inruil en financiering en leasing
Citroen-automobielen
uit voorraad leverbaar.

EUROOflSIOn

BOOMKWEKERIJEN

M. G. SPIEGELENBERG
Ruurloseweg 26, Vorden - TELEFOON 05752-1464

CONIFEREN, HEIDE, V R U C HTS TR U I KEN,
VASTE PLANTEN, HEESTERS, BOMEN

ENKLIMPLANTEN. Alles in diverse soorten
en rechtstreeks van de k weke rij.

Particulierenverkoop alleen op VRIJDAG EN ZATERDAG



Bij de grote matenspecialist

2UTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

koopt u VOORDELIGE EN
GOEDE
DAMESCONFECTIE

Mocht u niet slagen dan maken we eventueel.

Tegen een kleine
vergoeding een heel jaar rijden
zonder risico /C^7)j Au^i

W 0000
Ons occasionaanbod:

AUDI 50 LS + achterruitwisser
Oranje 67.500 km. November 1974
AUDI 80 LS Nieuw model
Geel 31.00 km. September 1976. .
VW GOLF L
Geel 67.500 km. Mei 1975
VWGOLF
Blauw 35.000 km. Mei 1975
VW Golf L Diesel schuif dak
Geel 80.000 km. Mei 1977
VWPASSATLS
Gr. met. 80.000 km. Mei 1975
VW PASSAT L Variant
Geel 50.000 km. Oktober 1974
VW BESTELWAGEN 1600 cc
Oranje 75.000 km. December 1975
CITROEN DYANE 6 Luxe
Beige 17.000 km. Maart 1977
FORD ESCORT 1300 Luxe
Wit 67.000 km. Juni' 1976
PEUGEOT 304 GL Diesel 4-drs.
Oranje 60.000 km. Februari 1978..

.6.950,00

. 12.200,00

..8.450,00

..7.950,00

. 13.600,00

. . 8.950,00

..6.850,00

.. 6.850,00

.. 7.350,00

. . 8.500,00

. 11.650,00

Speciale aanbieding:
Opknapper voor liefhebber:

PASSAT LS VARIANT 1974
100.000 km 4.950,00

HUITINK heeft een nieuwe ingang
+ parkeerplaats voor zijn klanten/

bezoekers en wel aan de Leeuwerikstraat
(achterkant van het bedrijf)

UwVWen
Audi-dealer

Autobedrijf
HUITINK
Dorpsstraat 14-16

RUURLO
Telefoon 05735-1325 HUITINK

AUTOBEDRIJF-RUURLO

Goed gegarandeerd
dus gegarandeerd goed

Welkoop biedt
ruime keus.
kijk maar f

*W/2 W , , , 1

welkooii welkoop

|\

doe er Uw voordeel mee voor Uw najaarstuin
--

. - ;

WELKOOP
BLOEMBOLLEN

25 trompet- 1 25 tulpen
narcssen

geel
rood

15tuin- SOsneeuw-
hyacinten

blauw
klokjes

50
gemengde
krokussen

VAM siertuincompost
organisch, bodemverbe-
terend, zak van 50 liter
van 10rt*5
Welkoop aktieprijs

; ;

FAVORITAtuinturf
voor struktuurverbetering
van zware gronden, zak
van 80 liter van 6r95

Welkoop aktieprijs

TRIO turf strooisel
gemalen bolsterveen, zak
van 80 liter van£r?5
Welkoop.
aktieprijs

'(NU

;-;:.._

bakinhoud 801, grijs gelakt,
gelagerd wiel met luchtband
Welkoop knalprijs

wclko@|i
voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver

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

massieve
grenen
eetset

20x250 cm

legplanken
40x250 cm 157*

dikte circa 18 mm
30x250 cm fl?5

fietsenrek
van bruin
gemoffeld metaal

grenen
wandschroten

Te koop: jonge slachtkippen
en hanen. H. J. Stokkink,

É
>chemseweg 32a, Warnsveid
.05751-387

HUBO - DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo

Telefoon 05735-1368
Tevens voor

al uw schilderwerk

Te koop: prima eetaardappe-
len, Pimpernel en Surprise bij
R. Wolsink, Tolhutterweg 11,
Ruurlo. Tel. 05735-1411.

nieuwe
l sleutel?
P

desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.

Zend. grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel.
handgemaakt.

STEENGOED:
STEEN

VOOR
STEEN

Een geweldige keuze in stenen bij

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

tot 16.00 uur

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

Herfstvakantie 1978
Vanaf vrijdag 13 t/m zaterdag 21 oktober

Groot VOORDEELFEEST
bij Modecentrum TEUNISSEN - Ruurlo

GROTE SERIE MANTELTJES
VOOR !/2 PRIJS. Nu vanaf 35,00

JONGENS BLOUSSONS
In flanel en im. suède ook voor

JONGENS EN MEISJES TRUIEN
Voor .

TINNEROY PANTALONS
Vanaf.

KNICKERBOCKERS
Vanaf.

OVERGOOIERS EN JURKJES
Vanaf..

ROKJES
Vanaf..

BANDPLOOI BROEKEN
Vanaf..

l/2 prijs

10,00

16,50

40,00

24,00

18,50

49,50

's woensdags
de hele dag open

's maandags
gesloten
vrijdags

koopavond tot 9 uur



MEDEDELING

Vanaf 2 oktober 1978 zijn wij officieel
aangesteld als ITT DEALER
voor Vorden en omgeving.

FA. DRAAYER
Raadhuisstraat 2,
Vorden ITT

Apparaten die niet bij ons zijn gekocht en voor gratis
reparatie in aanmerking komen binnen door de fabriek
gestelde garantietermijn zullen gratis door ons wor-
den gerepareerd, mits het toestel is voorzien van een
Nederlands garantiebewijs.

Het lekkerste en
gezondste brood

koopt u bij uw
WARME BAKKER,
dat weet u toch!!

De fijnste
speculaas ook.

neemt u maar eens een
proefje

WEEKENDREKLAME:

WARME BAKKER

OPLAAT
Dorpsstraat 11, Vorden. Tel. 1373

dikke kinderen
duw

Snwllewtm
brede \oetef)

II t/M 43 KMA

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Modecentrum

Vorden, Tel (05752) 13 81

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

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle

JDorpsstraat 9, tel. 1301.

Haal uw nieuwe fiets bij de
vakman en ruil uw oude in.
Barink, Nieuwstad 26, Vor-
den.

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

Hozelock zwenksproeier
Slechts ƒ 19,75

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

Rustig uw geldzaken regelen
met een privé-rekening bij de persoonlijke bank
Een privé-rekening bij de Rabobank is voor u veilig en vooral ook gemakkelijk.6

Zo kunt u steeds terugkerende betalingen automatisch laten verrichten.
Ook kunt u elke maand automatisch een bedrag sparen.
Een afspraak om 'rood' te kunnen staan maakt het extra interessant.
Natuurlijk geeft de Rabobank u duidelijke overzichten van alle ontvangsten en
uitgaven op uw privé-rekening. Zo'n privé-rekening heeft voordelen.
Juist bij de Rabobank die met 3100 vestigingen altijd in de buurt is.
En waar u kunt rekenen op een deskundig en zeker ook persoonlijk advies.

Rabobank Gt
geld en goede raad

/TicHTine
DORP/CEflTRUfn

— Donderdag 9 november 1978:
Kabaret Ivo de Wijs
met „FORMULE 2", aanvang 20.00 uur

— ENTREE PRIJSMO, p.p.

Houders van een C.J.P./Pas 65+: 10% KORTING

— Kaartverkoop
vanaf 18 oktober 1978 in het
Dorpscentrum tijdens de openingsuren
(uitsluitend contant)

Tevens laatste mogelijkheid tot inschrijving op
de vier voorstellingen in Vorden

t.w.
9 november 1978: Ivo de Wijs
9 december 1978: The Dutch College Band
10 januari 1979: Toneelvoorstelling „Meneer Masure"
15 maart 1979: Tekstpierement
ABONNEMENTSPRIJS f 40,- (normaal f 44,50)
Opgave in het Dorpscentrum

'f was 'n hartstikke leuk feest, maar verschrikkelijk warm.
Zeg maar rustig heet!
Heeft u dat vaker gehoord? Wij ook... vandaar.
Vanaf vandaag airconditioning in

1 iftw
bod

wt»
gewoon als extra service

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

„STENDERKASTEN"
een goede bolknak
50 stuks ƒ16,50

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

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

Extra voordelige

Bloemkool 1 19

Cox d'Orange 2 kilo 149

Tomaten 500 gram 89

Panklare rode kool 500 gram.. . 45

1 Mooie Cyclaam 3/5

HET ADRES VOOR
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag





Jonge heerlijke mode
nu volop bij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Twaalfuurtje
met Brood

Thuis op tafel of in 't trommeltje op het
werk: brood is een heerlijk middagmaal.
Mits
Mits u de moeite neemt naar een goede
bakker te stappen en minder soortvast
broodschappen te doen. Dus gewoon bij
uw Echte Bakker een keus doen uit al
die tientallen soorten brood, vandaag 'ns
dit en morgen dat. Er is zóveel te avon-
turieren bij een Echte Bakker

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Voorzichtig met milieu, voorzichtig met bestedingen.
Een duidelijk parool!

Als het om geldzaken gaat is die appel voor de dorst een
geruststellende gedachte. Zinrijk voor Wereld5>! > iardag 1978,

We vieren die dag op 17 oktober, de derde dinsdag van de maa
Er ligt dan vanaf 16 t/m 20 oktober een leuke verrassing

voor U klaar. U beleeft er een janr lang plezier aan:
De Spaarbankkalender 1979.

Vol fraaie foto's en interessante feiten.

En wanneer u tijdens de Wereldspaarweek een
spaarrekening opent bij uw Bondsspaarbank, kunt u ook

nog rekenen op een welkomstpremie van ƒ 7,50!

U komt toch ook even langs bij:

NDSSPAARBANK
Alle zaken voor alle mensen

DAGELIJKSE RENTEBEREKENING Dorpsstraat 15, Vorden

r~

'n Geheimzinnig-mooi
tapijt: Mustaf a!

1OO% zuiver scheerwol.

r Mustafa
vanDesso.

Een écht leeftapijt. Oersterk en
een soeplesse die door de jaren
niets minder wordt. Een eerste-
klas berber. Dichtgenopt en
bijzonder fraai. In de juiste,
natuurlijke tinten. En dit tapijt
ligt nu, op z'n voordeligst voor
u klaar. Normale prijs, 400 cm
breed, per str. meter 249,-
Nu ter introduktie,

en toch gratis
gelegd!

200 Erkende interieurverzorgers staan erachter!

Graetz kleuren-TV is verbazend
veel getest. Eerst in de grote Graetz

fabrieken, tot alles perfekt was.
En daarna? Wel, in feite is elke keer

dat 'n gebruiker een Graetz kleuren-TV
bekijkt en beproeft, een serieuze test.

En wat bl i jkt klaar-helder uit een
onlangs gehouden onderzoek? Graetz

is topklasse! Weet u wat? Kom zo'n
Graetz kleuren-TV bij ons testen:

bekijken, beproeven! Welkom!
Met S.L.K. beeldbuis

GRAETZ LANDGRAFcolor

Vooraan in service - vooraan in techniek

Fa. BREDEVELD
De zaak waar de klant nog koning is
Weg naar Laren 56, Zutphen. Tel. 05750-13813

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden.
Tel. 1342

HEYINK jubileert
In 10 jaar uitgegroeid tot een meubel*
showroom van 1600 m2.

Uprofiteert van dit jubileum gedurende
de maand oktober

20% korting OP meubelen
10% korting op tapijt en gordijnen

WONINGINRICHTING „DE SPANNEVOGEL"

HEIJINK
Ruurloseweg 2
Hengelo G. (bij de kerk)
Tel. 05753-1484
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