
Donderdag 24 oktober 1974
36e jaargang nr 34

Uitgave- Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12
Vorden - Postbus 22 - Telefoon 05752-1404
Giro 1205867 - Verschijnt eenmaal per week

Korrespondenten:
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, tel. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, tel. 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Nieuwe geïntegreerde
r. k. kleuter/basisschool Vorden
Het bestuur van de Stichting St. Antoniusscholen Kranenburg-Vorden zal, als de plannen 'n beetje
meelopen, het volgend jaar bij het begin van het nieuwe schooljaar de nieuwe geïntegreerde r. k.
kleuter/basisschool aan Het Jebbink in Vorden in gebruik kunnen nemen. In afwachting van de
bouw van de nieuwe school is men inmiddels begonnen met het onderwijs geven in het parochie-
zaaltje bij de Christus Koningkerk waar mejuffrouw Hartemink de nieuwe kleuterleidster is.

De bouw van een geheel nieuwe r. k. basisschool stond
al vele jaren lang als nummer één op het lijstje van
vele ouders uit het katholieke volksdeel in het dorp.
Mede omdat de bevolkingsaanwas te Kranenburg, waar
de oude r. k. basisschool is gevestigd, terug liep en in
het dorp steeg werd door het schoolbestuur met spoed
begonnen tot realisering van een en ander. Door een
handtekeningenaktie onder de gegadigden in het dorp
bleek dat de bouw van een nieuwe school alleszins
rendabel was. Omdat de r. k. kleuterschool te Kranen-
burg niet meer aan de eisen voldoet en men aanvanke-
lijk een nieuwe te Kranenburg wilde bouwen, besloot
men later om in het dorp Vorden een nieuwe eenklassi-
ge kleuterschool te bouwen. De kleuterschool te Kra-
nenburg zal binnenkort worden overgebracht naar een
van de lokalen van de r. k. lagere school aldaar.
Op een in zaal Smit gehouden informatie-avond voor
de ouders, waarbij tegenwoordig waren pastoor Suto-
rius, het voltallige schoolbestuur, de inspektrice van
het kleuteronderwijs mevr. Bloemink-Rehwinkle uit De-
venter, gaf architekt J. van Houte een uiteenzetting
en toelichting over de plannen en de bouw.
In 1973 gaf het schoolbestuur de architekt een op-
dracht voor de bouw. Men kreeg namelijk een urgen-
tieverklaring. Op het ogenblik is de vergunning nog
niet binnen die ligt nog in Den Haag, maar men hoopt
voor het einde van het jaar deze in bezit te hebben
evenals de toestemming van GS, gemeente, inspektie
enz. De school zal komen te staan aan Het Jebbink
tegenover de Christus Koningkerk. Het schoolontwerp
is kompakt en in geïntegreerde vorm en zal worden
uitgevoerd met 4 klassen basis- en l klas kleuterschool.
Er is een uitbreidingsmogelijkheid voor 2 klassen ba-
sis- en l klas kleuterschool, de contrale- en dienst-
ruimten alsmede de installaties worden hierop reeds
gepland, qua afmetingen en kapaciteit. De basisschool
is in etagevorm gepland om zoveel mogelijk buiten-
speelplaats over te houden bij een toekomstige uitbrei-

ding. Het huidige bomenbestand zal zoveel mogelijk
worden opgenomen in het nieuwe geheel om al een
goede direkte aankleding van het terrein te verkrijgen.
Er zijn enkele multi-funktionele vertrekken zoals de
gemeenschapsruimte (ook toneel- en dokterskamer) en
perscneelskeuken (ook kleedruimte voor medisch on-
derzoek). Het gebouw wordt geheel opgetrokken uit
baksteen (geelachtige kleur) met een oppervlaktepa-
troon dat ontwikkeld werd op de laboratoria van Kors-
Plastics te Lochem. Ook de binnenwanden worden van
deze baksteen. De kleuterschool is aan de noordzijde
geprojekteerd met de speelruimte. Twee lokalen van
de basisschool komen op de begane grond, twee lokalen
op de verdieping erboven. Voor de onderlinge schei-
ding van de vertrekken zijn overal spouwmuren ge-
bruikt (met goede geluidsdemping). Ook tussen de
kleuterschool en de gemeenschapsruimte komt een
spouwmuur. De vloerbedekking wordt marmoleum maar
op de verdieping komt hier een onderlaag van kurk bij
om storingen te voorkomen. Alle ruimten hebben ge-
luidwerende plafonds. De centrale verwarming is nog
in studie, de architekt hoopt luchtverwarming te kun-
nen toepassen vanwege de regelmatige luchtverversing
die dan plaatsvindt. In de school komen voorts nog
een dokumentatieruimte, werkkast met boiler, garde-
robes. De toiletten bestaon uit vier eenheden, voor elke
groep drie toiletten. Er komt een vouwwand tussen
personeels- en toneelruimte. De verdieping is te berei-
ken via een betonnen trap. Zowel de basis- als kleu-
terschool krijgt een Aparte toegang met een hek ter
afscheiding van beide scholen. De buitenkozijnen, ra-
men en deuren worden van Schuco-aluminium in brons-
kleur met zo mogelijk dubbele beglazing. De afdekking
van de dakvlakken met een heJÉHg van 15 procent ge-
schiedt met Franse pannen, ü^rzijn de zgn. Franse
Bisch Seltdakpannen. Het dak wordt zonder meer ge-
ïsoleerd met 5 cm glaswol, de onderbekleding is van
fanti-foul (bestand tegen regen, storm) en kans op

lekkage is praktisch uitgesloten. De personeelsruimte
heeft een drieledige funktie: a) voor personeelsbijeen-
komsten, pauzes, onderwijsvergaderingen; b) medisch
onderzoek; c) als toneelvloer. Er komt een vouwwand
tussen de personeels- en toneelruimte.

Door de integratie van kleuter- en basisonderwijs is
het mogelijk dat de kleuters later een gemakkelijker
aansluiting krijgen naar de basisschool, aldus de archi-
tekt. De aanbestedingsformule is nog in beraad, men
hoopt in elk geval op vakbekwame aannemers en in-
stallateurs tegen akseptabele prijzen. Bij te hoge in-
schrijfcijfers zal het gehele plan in duigen vallen om-
dat er dan bezuinigingen zullen moeten worden door-
gevoerd die de bruikbaarheid van het objekt zullen
verminderen. De school is voorlopig berekend om on-
geveer 100 leerlingen voor de basis- en 30 voor de
kleuterschool onder te brengen.

Op de informatie-avond gaf mevr. Bloemink-Rehwin-
kel, inspektrice van het kleuteronderwijs, een inleiding
over integratie kleuter-basisonderwijs en beantwoordde
na afloop nog vele vragen op dat gebied.

spaarweek
28 OKTOBER tot en met 1 NOVEMBER

Rabobank

KOERSELMAlf CASSETTES

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- tot en met
vrijdagochtend van 8-12.30 uur en vrijdagmiddag
van 13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr M. Vunderink: vrijdag-
ochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donder-
dagmiddag van 16.00-17.00 uur.

Op dinsdag 29 oktober a.s. vergadert de gemeente-
raad in het gemeentehuis 's avonds half acht.
Zoals gebruikelijk geven wij vooraf een overzicht
van de belangrijkste agendapunten:

1. Burgemeester en wethouders stellen de raad
voor om burgemeester Mr M. Vunderink te be-
noemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand;

2. de fraktie van de PvdA stelt de raad voor om
een motie van ongerustheid over het veiligheids-
aspekt van de kerncentrale in Kalkar te steunen
en deze aan de minister-president toe te zenden.
Burgemeester en wethouders stellen, in reaktie
daarop, dat het in feite gaat om een afweging
van de veiligheidsaspekten tegen de ekonomi-
sche faktoren rond dit projekt; die afweging nu
vindt plaats in Den Haag: regering en parlement
hebben reeds getoond eveneens bezorgd te zijn.
Bovendien beschikken burgemeester en wethou-
ders niet over aanwijzingen dat de rijksoverheid
de verschillende belangen onzorgvuldig zou heb-
ben afgewogen; zij ontraden de gemeenteraad
dan ook om het voorstel van de PvdA over te
nemen;

3. onteigening in plan Brinkerhof 1973, nr 2.
Onlangs is de gemeente eigenaar geworden van
de grond in plan Brinkerhof 1973, nr 1; hier
kan dus binnen afzienbare tijd worden gebouwd.
Er moet echter voor worden gewaakt, dat de
voortgang van de woningbouw geen (verdere)
stagnatie oplevert; na plan nr l volgt plan nr
2, waar over een tweetal jaren moet kunnen
worden begonnen.

Omdat niet direkt overeenstemming kon worden
bereikt mei ren a a n t a l e igenaren in d i t p lan over
de grondverkoop aan de gemeente, terwijl dit
naar verwachting evenmin op korte of lange ter-
mijn zou gebeuren, hebben burgemeester en wet-
houders een onteigeningsprocedure in gang ge-
zet, waardoor uiteindelijk de (objektieve) rech-
ter een uitspraak moet doen over de grondpri js .

'oor^eAan de raad wordt nu voorgesteld om te beslui-
ten tot vaststelling van het onteigeningsplan;

overname bomen en pootrecht.
Omdat de gemeente doorgaans de wegen in ei-
gendom en-of beheer heeft, achten burgemees-
ter en wethouders het wenselijk om ook de ber-
men, bomen en pootrecht erlangs en erop in
bezit te hebben; zodoende vervult de gemeente
ook een duidelijke funktie in de aankleding en
instandhouding van het plaatselijk natuurschoon.
Met de heer G. Koning te Almen hebben burge-
meester en wethouders overeenstemming bereikt
over aankoop van bomen en pootrechten op ge-
deelten van de Bergkappeweg, de Geurkenweg
en de Schuttestraat; het kollege stelt de raad
voor om deze overeenkomst te bekrachtigen;

kosten bestemmingsplan kern Vorden.
De inspraakkommissie ter voorbereiding van een
bestemmingsplan voor de kern van het dorp
Vorden en het kollege van burgemeester en wet-
houders hebben de stedebouwkundige gevraagd
hoeveel (naar redelijke schatting) het totaal ont-
wikkelingsbedrag voor een dergelijk plan zou
bedragen.
De stedebouwkundige kwam uit op een bedrag
van plm. ƒ 240.000, - , eksklusief prijsstijgin-
gen over de komende jaren. Omdat burgemees-
ter en wethouders een dergelijk plan om diverse
redenen toch dringend gewenst achten, stellen zij
de raad voor om, ondanks de hoge kosten, toch
het plan te laten ontwikkelen;

enkele korte onderwerpen:
verkoop strookies tuingrond aan de heer J. Wei-
graven;
wijziging vergoedingsregeling vrijwillige brand-
weer;
het verlenen van een gemeentelijke garantie;
voorbereidingsbesluit voor de verbouw van de
boerderij Maandagweg 5 tot burgerwoning;
aanleg riolering en wegen in plan Brinkerhof nr
2 (aanbestedingskrediet);
uittrekken van kredieten voor de aanleg van
trottoirs, parkeerruimten, groenstroken etc. bij
de 14 beiaardenwoningen aan de Zutphenseweg
en, zo mogelijk, de aanbieding van de gemeen-
tebegroting;

onroerend-goed-belasting:
burgemeester en wethouders gaan in een zeer
ui tvoer ig voorstel aan de raad in op de keuze-
bepaling voor de heffingsgrondslag voor deze
nieuwe belasting.
Zij geven hierin allereerst een inleiding op deze
m a t e r i e , w a a r b i j o . in . wordt gesteld, dat bi j de
invoering van de onroerend-goed-belasting (de
OGB) de volgende gemeentelijke belastingen
vervallen: straatbelasting, grond- en personele
belasting. De heffing geschiedt van gebouwde
en ongebouwde (onroerende) goederen met ui t-
zondering van de ,,ten behoeve van de land- en

bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde kuituur-
grond". Eigenaren, huurders, pachters en ande-
ren die deze onroerende goederen feitelijk ge-
bruiken, zijn de belastingplichtigen, waarbij
evenwel nog verder worden vrijgesteld: gebou-
wen van kerkgenootschappen, ongebouwde ei-
gendommen (dus niet de gebouwen zelf) van
landgoederen volgens de Natuurschoonwet, na-
tuurterreinen e.d. in bezit van instellingen tot
behoud van natuurschoon.
Wat betreft de keuze voor de hèf jings-grondslag
geeft de wet 2 mogelijkheden:

a. de waarde die aan het onroerend goed in het
ekonomisch verkeer kan worden toegekend
(waarde); en

b. de oppervlakte van het onroerend goed (op-
pervlakte).

Burgemeester en wethouders zijn van mening,
dat de te kiezen heffingsgrondslag zoveel mo-
gelijk aan de volgende voorwaarden moet vol-
doen: zij moet zijn gebaseerd op objektieve ge-
gevens, zij moet duidelijk zijn en gemakkelijk be-
grijpbaar, zij moet de onderlinge verhouding
tussen de onroerende goederen zo goed moge-
lijk weergeven; zij moet op zo eenvoudig moge-
lijke manier te bepalen zijn; zij moet zo moge-
lijk éénmaal voorgoed of tenminste voor een
aantal jaren vast te leggen zijn.
Op grond van een uitvoerige argumentatie —
zie de stukken die in de bibliotheek ter inzage
liggen! — stellen burgemeester en wethouders
de raad uiteindelijk voor om te kiezen voor de
heffingsgrondslag „waarde van het onroerend
goed in het ekonomisch verkeer".
Indien de raad hiermee akkoord gaat, kunnen de
verdere voorbereidingen voor de invoering van
deze nieuwe belasting worden getroffen; het
uiterlijke tijdstip van invoering is l januari '79
wat in feite inhoudt dat de gemeente vóór l ja-
nuari 1978 alles ,.rond" moet hebben. De aan-
slagen zullen worden opgelegd en voor de ge-
meente ingevorderd door de rijksbelastingdienst
burgemeester en wethouders vinden dat een bee-
tje jammer, omdat anders op eenvoudige wijze
(nl. via de gemeentelijke elektronische boek-
houdmachine) de aanslagen voor de onroerend
goed belasting en andere overblijvende gemeen-
telijke belastingen (als huisvuilrechten en hon-
denbelasting) zouden kunnen worden gekombi-
neerd. Maar ja, de wet schrijft bovenstaande nu
eenmaal voor.

Tot zover een greep uit de agendapunten. Zoals u
weet , is d ' - raadsvergadering openbaar , en i n d i e n
u belanghebbende of belangstellende bent, bent u
van harte welkom voor het bijwonen van de bijeen-
komst.
Indien de zaal niet uitpuilt van de mensen, is het
gebruikelijk dat ook de bezoekers een kopje koffie
wordt aangeboden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. C. Krajenbrink, thema: 6e artikel van de
apostolische geloofsbelijdenis

KAPEL WILDENBORCH
10 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. A. C. van Nood van Barchem (tevens kin-
dernevendienst)
19 uur ds. A. C. van Nood van Barchem

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche); door de week
woensdag 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur; door de week
dinsdag en donderdag 8 uur; woensdag 19.30 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. A. Harmsma, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanielaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

OPENINGSTITDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.
dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.
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STAND

Geboren: J o < l i e m l ' i r l n . /oon v a n l ' . I I . K m s l n o e k I - M
J. G. Koersehnan.

Ondertrouwd: H. W. Slöetjes en J. G. Pasman.

Gehuwd: G. J. Bijenhof en G. H. Arendsen Raedt;
F. Th. Hummelink en H. F. M. M. Hilge.

Overleden: geen.



MAGERE MELK
hele

liter

59

Diverse smaken

DE BETUWE
TWEEDRANK

van 226 voor

179

SUPRA
KOFFIE

Snelfilter

van 265 voor

215

RONDELLO'S
HEERLIJKE KOEKEN

Bus

van 215 voor

139

238
148
238

SUPER SLAGERIJ
Botermalse biefstuk
250 gram 348 500 gram geen 820 maar

Roomsnitzels
3 stuks voor

Gelderse schijven
3 stuks

Hachévlees
300 gram

Varkenslappen
500 gram

Varkensfricandeau
500 gram

Ons bekende soeppakket
FIJNE VLEESWAREN

GEKOOKTE HAM 150 gram "H9

PATE DE LUXE „^0 gram T19

CASSELERRIB J50 gram 119

248

SAKS JR gram 99

Grove boeren metworst
150 gram 119

ZONNETUIN

Stoofprei
per kilo

Blanke witlof
1/2 kilo

Panklare soepgroente
per bakje

Panklare wittekool
1/2 kilo

Pers-sinaasappels
10 stuks

Heerlijke mandarijnen
ZONDER PIT per net

79
129

38
198
228

DIEPVRIES ARTIKELEN
Bami of Nasi Pakvani25voo r 98

Iglo Fftde kool «,™s voo 149
179pak a 10 stuks voor

BOS TROSCHRYSANTEN 2.25
Café Oriental
van 15,50 voor

Legner Vieux
SLIJTERIJ

AANBIEDINGEN
Bessen genever
LEGNER hele liter

Montilla 795
A & O SINAS

literfles

A & O UP OF COLA

litertles ' •••

MAGGI AROMA

HONIG GROENTESOEP

MACARONI OF VERMICELLI

500 gram van 99 voor

ROOSVICEE

grote fles voor

GOUDBAND KOFFIEMELK

fles van 151 voor

79
79

448

69
79

259
129

ABRIKOZEN FLAPPEN
pak van 169 voor

BANKETBAKKERSSPRITS

KING PEPERMUNT

BLUE BAND HALVARINE

2 x 250 gram

DOMO MAGERE VANILLE- OF
CHOCOLADEVLA liWn^k

K.G. THEEZAKJES

SUNIL ZEEPPOEDER

draagkarton

139
109
98

119

98
79

619

DREFT VOOR DE FIJNE WAS

TONNETJE ALL
van 16,25 voor

MIMOSEPT DAMESVERBAND
v^n ^1 ^ voor

GRAND VIN ROSE

SIEBRAND IJSELDALER

P P

CALVE SLAOLIE
floc Vr^n ?RD VOOP

CONFITURE JAM
xle Betuwe - van 190 voor

179

1298• ^̂ Hl ^^r ^̂ ^

259• • •• ̂ ^ ̂ ^

298••w

189• • B%^^^

250m*i\J\J

169

SUPERMARKT
Nieuwstad Vorden Tel. 1232
Groente en vleesreklame

geldig t.m. zaterdag



Met grote dankbaarheid ge-
yen wij kennis dat Chris-
toph een zusje heeft gekre-
gen

TAMARA SYLVIA
geboren 14 oktober 1973

J. Wiekart
M. Wiekart-Storback

Burg. Galléestraat 6

Zondagmorgen 20 oktober
werd tot onze grote vreugde
onze zoon

JOCHEM
geboren.

P. H. Emsbroek
J. G. Emsbroek-

Koerselman
Manon

Vorden, 20 oktober 1974
Ruurloseweg 31

Met grote vreugde en blijd-
schap geven wij u kennis
fan de geboorte van ons
dochtertje

SABINE
WILHELMINA

B. A. Bouwens
H. W. Bouwens-

Nijenhuis
Hengelo (Gld.), okt. 1974
Hof straat 32

Langs deze weg zeggen wij
u allen hartelijk dank die,
op welke wijze dan ook,
ons zilveren huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

H. Pelgrum
R. Pelgrum-Rietman

Vorden, oktober 1974
,,'t Lebbink"
Lindese Enkweg l

Voor de grote belangstel-
ling, die wij mochten ont-
vangen op ons 50-jarig hu-
welijksfeest, zeggen wij al-
len onze hartelijke dank,
het was voor ons een on-
vergetelijke dag.

H. Korenblik en
echtgenote

Vorden, oktober 1974
Huize Dina
Oude Zutphenseweg l

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Oude spullen voor
pretty-markt!
Bel de Zwemklub 1270
en we halen 't op \

zaterdagmiddag 26 oktober
zijn wij

gesloten
interieurverzorging
wim polman
dorpsstraat - vorden

Te koop: plm. 400 liter
stookolie, halve prijs. Zelf
uit de tank pompen.
J. Wiekart, Burg. Gallée-
straat 6

Te koop wegens overkom-
pleet: z.g.a.n. matras 90 cm
breed. Ruurloseweg 7, te-
lefoon 1959

Met wie kan ik meerijden
tegen vergoeding van Linde
naar Reesink in Zutphen?
Werkt van maandag t.m.
vrijdag van 8.15 — 5 uur.
B. Heersink, Stapelbroek 4
Vorden

Te koop: oranjeboompjes
met appels; chrysantenpol-
len; Pelgrim oliekachel
(Bambino); Vaillant gas-
geyser; Trio's zwart leg-
horn en Java krielen.
Van Lennepweg 4, Vorden,
na uur

VOOR41 UW

Wapen en Sporthandel

steed$ doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Op vrijdag l november hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest te
vieren.

B. BARGEMAN

H. E. BARGEMAN-MAANDAG

Receptie van 19.00 tot 19.45 uur in café-
restaurant F. P. Smit.

Vorden, oktober 1974
Wilmerinkweg l

Bijzonder hartelijk willen wij u danken voor uw
persoonlijk meeleven, de vele kado's en felicita-
ties bij ons zilveren huwelijksfeest ondervonden.

FAM. HELMINK-MULLINK

Zutphenseweg 24, Vorden

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend,
maar bedroefd om zijn heengaan, na een lang-
durig en geduldig gedragen lijden, geven wij ken-
nis van het overlijden van mijn lieve man en onze
zorgzame vader, schoonvader en opa

HERMANUS KLEIN LENDERINK

echtgenoot van H. E. van Weelden

in de ouderdom van 72 jaar.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, 17 oktober 1974
Margrietlaan 33

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Voor de vele blijken van medeleven tijdens het
plotseling overlijden van mijn lieve man, vader
en opa

TEUNIS BRUMMELMAN

betuigen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam,
E. Brummelman-Nijkamp

Vorden, oktober 1974
De Steege 35

KARNAVALSVERENIGING

De Plaggenstekkers
organiseert 8 november in de feest-
tent bij de Boggelaar 's avonds om
8 uur
verwerping en schieten van
krenfebrood en gebak

9 november 's avonds 8 uur

PRINSENBAL MET HANNIE

FRANS EN DE REKELS
kaarten verkrijgbaar bij café
De Boggelaar.

10 november 2 uur

DISCOTHEEK

Weekendoonb/ed/ng

kinderblousjes
diverse kleuren, deze week

12.50
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Reklame
Vrijdag en zaterdag:

Banketstaven
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Te koop: Datsun 180 B
hardtop de luxe. Kleur
okergeel, km stand 30.000
bouwjaar 1973, prima
staat. G. J. Kuipers, Zon-
nestraat 4, Hengelo (Gld.)

50 JAAR
WERELDSPAARDAG

Ruime kunststof

BROOD-

TROMMEL

met handige klep-
sluiting en lade.
Kleur fris oranje met
wit, van ƒ 21,50 nu

/ 9,95

uw voordeel ƒ 11,55
•

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124),

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel

Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

U kunt bij ons

terecht voor:
CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGEKURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

Het is een traditie geworden van

onze spaarbank gedurende de

spaarweek haar rekeninghouders

te verrassen met plezierige

attenties:

SPAARBANKKALENDER 1975
staat in het teken van de zee. 6 prachtige
kleurenopnamen zijn een lust voor het oog.
U heeft er een jaar lang plezier van

f5,-
Nieuwe rekeninghouders
Voor een goed spaarbegin is er een wel-
komstpremie van f 5,- voor wie start met
een minimum inleg van f 10,-

Woensdag

30 oktober 1974

Jeugdkalender
Voor jongeren en teenagers heeft de spaarbank
een speciale teener-kalender ontworpen. Roman-
tisch op je kamer!

Het hele jaar door
kan iedere rekeninghouder profiteren van de uit-
gebreide service van de spaarbank. Dat is een
belangrijke steun voor het regelen van al uw
geldzaken

SPAARWEEK
de hele week van 28 oktober t.m. l november
bij de

Dorpsstraat 15
sparen gegarandeerd goed!

MOOIERWONEN

t totale interieuradvies
Kijk, dat is de kracht van cjBtfoo/er Wonen adviseurs; wij hebben een kollektie

voor 't gehele huis. ZotHf wij u kunnen adviseren over 't totale interieur.
Of 't nu gaat om 'n bankstel of eethoek, een wandmeubel of aanbouwwand, 'n kompleet

slaapkamerinterieur of teenerkamer, wij staan voor u klaar. Ook met tapijten en
gordijnstoffen in de mooiste t*jjwen en dessins. Voor 'n volmaakt en sfeervol interieur.

^^^F cv<VK

Robuuste eetkamertafel. In eiken, met gedraaide poten.
Afmetingen 130x 85 cm. Plus 2 schuifbladen

van elk 50 cm. 698,-. Eiken stoelen, met
gobelinstoffering 218,-.

Secrétaire. Oudhollands
buikmodel in eiken, met klauwpoten en
koperbeslag. Afmetingen 108 cm hoog,

89 cm breed en 47 cm diep. 815,-. M

stijl en romantiek in eiken

E

Eiken bankstel voor 'n interessante prijs. Met exklusieve dwarsverbindingen in de rug. Bekleed met 'n
draion streepstof. Driezitsbank plus 2 fauteuils 235O,-. Massief eiken wandmeubel met extra stijl door 't

fraaie smeedwerk 2330,-. Bijpassende eiken salontafel, 355,-.

VORDEN

Zaterdags tot 5 uur geopend

Gratis! Het Mooier Wonen kijkboek
52 kleurrijke pagina's woonsfeer.

• Vraag ernaarl



VO SUPERMARKT
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 2308

Voor gezellig winkelen!

VLEES Eersfe kwaliteit
van uw echte slager!

IKEURSLAGER
H goeiè slager

Schouderkarbonade
DONDERDAG. 500 gram

Magere Speklappen
VRIJDAG: 500 gram

Magere varkensf r'icandeau
ZATERDAG: 500 gram

Gehakt
WOENSDAG. 500 gram 250 1000 gram

Dikke ribbetjes
DE GEHELE WEEK: 500 gram

Riblappen
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram

Uit onze moderne

ZUIVEL KOELING
Karnemelk
Mag. yoghurt
Watergruwel

1 liter

1 liter

y2 liter

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij !

BOERENMETWORST
150 gram

PALINGWORST
150 gram

BLOEDWORST
150 gram

Volop ROOKWORST BAKBLOEDWORST OF BALKEN
grof of fijn BREI 500 gram

-308

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
Kleiaardappelen 5 ki|°
Kogelharde spruiten soo g™

Golden Delicious 1 kil°

GesdMcoolraap
Gesn. andijvie
Maandacdfe dinsdag:

GeSn. Witte kool 500 gram

Gesn. rode kool soo gram

500 gram

500 gram

KASSA-KOOPJE Kleutertaai grote zak nu slechts 79

Aardbeien jam
VIVO
normaal 139 - onze prijs ...

VIVO BESCHUIT

2 rollen normaal 116 - bij ons

WASVERZACHTER

2 liter

MOLNY BILL1ESLUIERS

van 525 voor

Tomatensoep
HONIG 2 pakjes
normaal 197 - onze prijs ...

595

VIVO COLA

geen 96 nu slechts

DIEPVRIES
SPÏNAZIE
750 gram nu

DIEPVRIESHANEN
1000 gram

DIEPVRIESHANEN
1200 gram

IMPORT KROEPOEK

baal normaal 139 - onze prijs

KOELEMAN AUGURKEN

3/4 pot van 169 - onze prijs ...

Dobbelman blauw
normaal 617
onze prijs ..

CHOCOLADELETTER MELK EN PUUR

per stuk 110 - elke tweede letter

NIEUW PAREIRA KOFFIESNELFILTER

250 gram 179 - onze prijs

DUYVIS SALATA

nu slechts

RAAK SINAS OF CITROEN

1,5 liter 169 - onze prijs 149
Groente- en vleesaanbiedingen

zijn geldig t.m. 26 oktober 1974

LUX afwas van 2.13 — onze prijs 1.29
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Woninginrichting heeft in 50 jaar
enorme verandering ondergaan
Vroeger waren alleen de beter gesitueerde mensen in staat een interieur naar wens te laten ver-
zorgen, terwijl de doorsnee burger genoegen moest nemen met een sobere, vaak zeer eentonige
inrichting. Gelukkig is dat allemaal veranderd. In de huidige gejaagde samenleving moet iedereen
in zijn woning gezelligheid en vooral rust kunnen vinden. Dit zijn de woorden van interieurver-
zorger Wim Polman, die momenteel druk bezig is de showroom in een nieuw jasje te steken, want
de zaak bestaat binnenkort 50 jaar. Neen, zegt hij, wij maken er geen groot feest van. Alleen wan-
neer wij op 8 november a.s. onze showroom heropenen, hopen wij dat iedereen komt kijken om
dat nieuwe jasje te zien. Natuurlijk drinken wij er dan, ondanks de nieuwe 1-novemberwet, samen
een borrel op.

Wat is de grootste verandering in uw branche geduren-
de de afgelopen 50 jaar ?

De grootste verandering lijkt mij de pogingen om de
arbeidsintensiviteit te beperken. De tijdsfaktor is erg
duur, waardoor handwerk een vrijwel onbetaalbare
zaak dreigt te worden. Neem bv. het gordijnen naaien.
De laatste jaren zijn er veel nieuwe methodes geko-
men om deze stoffen te konfektionneren. Tot voor kort
hebben wij al deze methodes afgewezen. Vroeger kon
men met één naaimachine volstaan. Tegenwoordig be-
schikken wij over drie verschillende typen machines,
die het handwerk tot een minimum beperken. Wat wij
nog met de hand doen is het haken aannaaien. In dit
geval vinden wij handwerk nog verantwoord, aange-
zien een gordijn, die op deze wijze is vervaardigd ver-
reweg het mooiste resultaat geeft.
Ten tweede speelt de mode in de interieurverzorging
een grote rol. Kocht men vroeger bv. meubelen voor
het leven, tegenwoordig wil men nog wel eens van stijl
veranderen.

Men zegt wel eens dat Polman duur is

Goed dat u die vraag stelt, want dat horen wij natuur-
lijk ook. U moet hier echter aan toevoegen, dat kwa-
liteit en afwerking prijsbepalend zijn. Een merkartikel
of dat nu een meubel, tapijt of gordijnstof is, kost bij
elke zaak even veel. Juist omdat wij uitsluitend deze
betere merkartikelen voeren zijn wij daardoor niet
duurder dan een ander.
Een ander facet van het zgn. „duur" zijn heeft betrek-
king op de materialen die bij de verwerking gebruikt
worden. Men kan een kamertapijt er snel even „in-
gooien", doch men kan ook een goede ondervloerver-
zorging toepassen. Men kan voor de breedte van een
raam bv. 3 banen gordijnstof geKr";^ori ^^^ ™°" ^—
ook 4 ba n o-

al te groot is, maar wel een indruk van ons kunnen
geeft. Als verlengstuk heeft deze interstyle-groep de
beschikking over de kollektie van gerenommeerde meu-
belfabrikanten op wier expositieruimte wij, indien dat
nodig is, kunnen terugvallen.
Daarnaast hebben wij natuurlijk nog de 2000 vierkante
meter showroom in Ruurlo, voor de meesten reeds be-
kend als Graafschap-toonzaal.

Heeft u nog nieuwe artikelen aan uw assortiment
toegevoegd?

Ja, één van de meest belangrijke is de parketvloer. Wij
ervaren, dat naast de vaste tapijten ook de parketvloer
in een steeds grotere belangstelling komt. Wij hebben
er lang naar gezocht en zijn terecht gekomen bij een
Zweedse parketvloer, die op elke houten of betonvloer
gelegd kan worden. Enkele vloeren zijn inmiddels ge-
legd en wij kunnen rustig stellen, dat ze uitstekend
voldoen. Deze vloeren zijn bij de fabriek geheel afge-
werkt en kunnen verhuisbaar worden gelegd. De lamel-
uitvoering wordt in 6 edele houtsoorten geleverd met
daarnaast nog enkele in tegeluitvoering. Het is een
kwalitatief uitstekende vloer voor een betaalbare prijs
vaak zelfs nog voordeliger dan een zuiver wollen tapijt.
De investering blijft meestal hoger omdat men toch
nog een bedekking in de vorm van een karpet wil toe-
passen. Uiteraard hebben wij onze karpetten- en per-
zenkollektie hierop aangepast.

Wat bedoelt u met Wim Polman in een nieuw jasje ?

Deze vraag is eigenlijk al deels beantwoord t.a.v. onze
kollektie en het toetreden tot de interstyle-groep. Ver-
volgens introduceren wij 't woonservice totaalplan het-
geen inhoudt, dat wij voor een ieder, die daar prijs op

• '*• ~~~ rrratis intprieuradvies maken met offerte etr

Maandag 28 oktober a.s. grote protest-demonstratie

van de middenstansorganisaties in den Haag

Als u straks nog ondernemer wilt zijn, dan bent u wel verplicht om er heen te gaan.

Wij gaan met enkele bussen. Vertrektijd plm. 11.00 uur 's morgens. Opgave donderdag en vrijdag
a.s. Telefoon Vorden 1486

FEESTAVOND

De feestavond van de voetbalvereniging Vorden zal
gehoud.m worden op zaterdagavond 25 januari . Spe-
lers en dames van het derde elftal van de zondagafde-
ling zullen ditmaal het feestprogramma verzorgen.

Kontaktfavond
Zaterdagavond organiseert het Vordens Darneskoor in
zaal Smit een zgn. kontaktavond waaraan door de vol-
gende koren zal wordan deelgenomen: dameskoor
Kunstgenot uit Zelhem; Hengelo's Gemengd Koor;
Vordens Mannenkoor; Enka Mannenkoor uit Arnhem
en het Vordens Dameskc or. Na afloop is er bal.

VORDEN BOEKT OVERWININNG OP MEC
Ook in de zesde kompetitiewedstrijd is Vorden l on-
geslagen gebleven. Ditmaal werd in het buurtschap
Miste bij Wintersv/ijk MEC met de rake cijfers 1-5
„ingepakt". Heersink drukte toch wel zeer duidelijk
zijn stempel op deze wedstrijd want hij nam niet minder
dan vier goals voor zijn rekening. Reeds in de tweede
minuut was het raak toen een kombinatie tussen Te
Velthuis en Heersink door de laatste doeltreffend werd
agerond 0-1. Nauwelijks bekomen van de schrik of
de thuisklub keek even later al tegen een 0 - 2 achter-
stand aan. Op rechts zetten Teerink en Ter Beest een
goede kombinatie op, de bal kwam bij Eggink die ver-
volgens Heersink in staat stelde te scoren. In de 20e
minuut werd het 0 -3 toen Nijenhuis een voorzet van
Eggink afrondde. Tien minuten voor rust een pracht
van een doelpunt door Heersink gescoord toen hij op
een lange pass van Ter Beest voluit sprintend een lob
verzond die de uit zijn cloe'i "geVynfJL keeper klopte
0-4 . Dit was tevens de ruststand waarbij nog dient te
worden vermeld dat doelm Meyer in het Vorden-
doel in deze eerste helft s. /ts één terugsp<elbal te
verwerken kreeg.
In de tweede helft liet Vorden de teugels wa vieren
mede doordat MEC wat feller ging spelen. Ce strijd
ging toen vrijwel gelijk op, waarbij voor de toeschou-
wers niet veel meer viel n i eten. Nadat Heersink
na een kombinatie met Tei .<;est de stand o-> 0 -5
had gebracht, gelukte het invaller Pleiter vlak voor het

cjinde de stand op l - 5 te brengen.

'Begonia of oleander'
Voor de afdeling Vorden van de NCVB hield mevrouw
Smit Goemans uit Vught een lezing met dia's over het
onderwerp: „Begonia of Oleander". Op boeiertde en
vaak humoristische wijze vertelde mevr. Smit over on-

ze kamerplanten waarbij zij er op wees dat ook een
plant zonder liefde niet kan gedijen.
Na de pauze vertoonde mevr. Smit dia's over haar ei-
gen huis en tuin in Vught, terwijl zij o.a. verder liet
zien hoe nootmuskaat groeit, afbeeldingen van koffie-
planten, cacaobomen etc. Mevrouw Voerman bracht de
spreekster dank voor het gebodene en wees er op dat
de eerstvolgende vergadering van de NCVB zal wor-
den gehouden op 13 november a.s.

Johan Cruijff:

...mijn l
PUMA-schoenen zijn
zó uit de winkel en...
verkrijgbaar bij

WULLINK
VOORAAN IN SCÏIOENMODE

Plattelandsvrouwen
Woensdag 16 oktober il. organiseerde de afdeling V or-
den van de Bond van Plattelandsvrouwen hun maande-
lijkse bijeenkomst. Na een welkomstwoord door presi-
dente mevr. R. Pelgrum-Rietman, werd het woord ver-
leend aan de heer Van Kortenoever, medewerker van
het Instituut Natuurbeschermingsedukatie te 's-Gra-
venland. Door middel van een fraai diaprogramma,
waarin kennis werd gemaakt met 'n zwerver, een man
die door de vrije natuur trekt als een vrij mens, een
mens zonder afspraken, zonder .agenda. De zwerver
werd gevolgd op zijn weg langs sloten en plassen, door
polders en bossen.
Mevrouw Pelgrum dankte de heer Van Kortenoever
voor de prachtige avond

Van 25 okt. t/m 9 nov.

Een brom-, heren-, dames- en jongenfiets; bril; kin-
derbeurs; regenbroek, handschoenen; bankbiljet; geld-
zak; herenportemonnee; dweilen; oorbel.
Inlichtingen: rayonburo der rijkspolitie te Vorden
Raadhuisstraat 5, telefoon 05752-1230.

Knutselmidd
In de Vordense bibliotheek werd (in het kader van de
landelijke bibliotheekweek) voor de kleuters een dia-
vertelmiddag gehouden. Mej. H. Penning van de pro-
vinciale bibliotheekcentrale vertelde twee ,,prentboek-
verhalen" voor ruim 100 kleuters die ademloos luister-
den.
Een zeer groot sukses was de knutselmiddag die werd
gehouden in het Jeugdcentrum. Bijna 150 kinderen (in
groepen van 10 verdeeld) van alle lagere scholen in
Vorden deden hieraan mee. Er werd vol enthousiasme
geknutseld onder leiding van vrijwilligers o.a. het on-
derwijzend personeel van diverse scholen alsmede een
aantal moeders. De kinderen moesten een boek of ta-
bleau maken over dingen die in het dorp aanwezig zijn
bv de kerk, kasteel, markt, etc. De gemaakte voorwer-
pen worden gedurende twee weken in de bovenzaal van
de bibliotheek tentoon gesteld.

VOETBALPROGRAMMA

Het programma van de afdeling zaterdag luidt voor
a.s. weekend als volgt: Vorden l - Wilp 1; Vorden 2 -
Zelos 5; EGVV l -Vorden 3

Muziekavond
Vrijdagavond verzorgde de Muziekschool Zutphen voor
plm. 30 toehoorders een muziekprogramma in de bi-
bliotheek te Vorden. Direkteur de heer Wierda hield
eerst een inleiding over diverse vormen van muziek.
Hierna brachten leerlingen van de school enkele stuk-
ken ten gehore, een bestaande uit een viooltrio en een
bestaande uit een gitaarduo.

Ouderavond
Dinsdagavond 8 oktober werd de jaarlijkse ouder-
avond van de openbare kleuterschool gehouden. O.a.
moest worden voorzien in de vakatures in de ouderkom-
missie, ontstaan doordat mevr. Van Dijk en mevr.
Erinkveld na twee jaar veel werk te hebben verzet, af-
traden. Hun plaatsen zullen worden ingenomen door
mevr. Besselink en mevr. Visser.
Het voornaamste agendapunt was een lezing door me-
vrouw Bloemink-Rehwinkel, rijksinspektrice voor het
kleuteronderwijs, uit Deventer. Onder het motto: „Van
kleuter tot leerling" gaf zij een inzicht in wat wordt
beoogd met het openbaar kleuteronderwijs. De kleuter-
school met zijn huiselijke sfeer, vormt voor het kind
de overgang van gezin naar basisschool. Aan wat de
kleu'er op de kleuterschool doet, ligt - • hoewel niet
iedereen dit weet -- een methodiek ten grondslag. De
bedoeling is het kind bijna ongemerkt (want alles gaat
in spelvorm) een evenwichtige ontwikkeling te geven,
die het een goede start geeft voor de „echte" school
en zelfs voor daarna.
Het was een erg interessante en leerzame avond, die
door de aanwezige ouders zeer op prijs werd gesteld.

RATTI l - HAAKSE BOYS 1 3 - 2

Het is Ratti zondag gelukt een overwinning te behalen
op het bezoekende Baakse Boys. Voor de rust was
^atti aanvallend beter en had het beste van het spel,
wat ook resulteerde in twee doelpunten van midvoor
Hui t ink .
3e tweede helft was nog geen minuut oud of Baakse
Boys profiteerde van een fout in de Ratti-defensie en
reduceerde de achterstand tot 2 - l . Baakse Boys pro-
>eerde nu door te drukken, doch de achterhoede van
^atti kon doelpunten voorkomen. Door te ver opdrin-
;en van Baakse Boys kon alweer Huitink de score ver-
logen tot 3 - l . De Boys legden zich niet bij deze uit-

slag neer en bij een van hun aanvallen was het een
^atti-verdediger die zo ongelukkig was de bal zelf ach-
er doelman Hui t ink te deponeren 3-2. In de reste-
ende tijd kwamen beide ploegen niet meer tot SCOIVM
l waren hiertoe wel enkele kansen aanwezig.

Indien u uw volle zegelkaart bij

laat schrijven op een spaarbankboekje

of op een nieuw te openen spaarbank-

boekje bij de MUTSSPAARBANK

ontvangt u:

V = f 3,50
Er mogen maximaal 4 kaartten op één boekje worden bijgeschreven

BONDSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15
In samenwerking met de v\winkeliersvereniging

ZEGELAKTIE-
DORïPSSTRAAT



Van vrijdag 25 t.m. woens-
dag 30 oktober wegens va-
kantie gesloten.

SCHOENMAKERIJ VISSER

Wegens verbouwing zijn wij
maandag 28, dinsdag 29 en
woensdagmorgen 30 okt.

gesloten
Woensdagmiddag 30 okto-
ber van 15 tot 20 uur houden
wij

open huis
waarvoor wij u van harte uitnodigen
een kijkje te komen nemen.

Donderdag 31 oktober starten wij weer met de
verkoop van

drogisterij-, parfumerie-,
toilet-, reform- en dieetart.

nieuw
grote sortering
kruiden
plm. 80 soorten geneeskrachtige- en
keukenkruiden. Uitsluitend eerste
kwaliteit.

.
'«£

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
J. M. v.d. Wal & Zn - gedipl.
drogisten - Dorpsstr. 9 - Vor-
den - Telefoon 05752-1301

spaarweek
28 OKTOBER tot en met 1 NOVEMBER

Rabobank

GARANT
TRENDMAKER
VOOR MODE

EN PRIJS
ARONA
f59,95
styled by Berkelmans
Met modieuze
neus accentuering.
Soepel chevrette
leder.

MILANO
f 57,95

styled by Arwy
Verhoogde hak
en plateauzool

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

spaarweek
28 OKTOBER tof en met 1 NOVEMBER

Rabobank

Voor ZEG'NS
Zeiljacks, Poncho s,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

WAPEN- EN SPORTHANDEL

steeds doeltreffendl

^utphenseweg - Vorden - Tel. 1272

Acryl kinder-
pullovers

maten 104 t.m. 164

maat 104 ƒ 9,50

met kleine stijging per
maat

IcHliel en mode
/choolclermon

El».

Visser
vindt dat 'n pak
wel's wat anders
mag hebben...
...dat hoeft dan nog geen versierde kerstboom
te zijn.

U wilt wel 's wat anders dan dat
hele gewone. Maar niet te gek.
Gewoon om lekker te dragen.
Kijk 's in onze Fortex-kollektie:
net iets anders.
Echt iets voor u...

Fortex-néteven anders {
MODECENTRUM

Modern kostuum,
i 2 naads - sierstiksel

f 275,-.

't h?le gewone!

VORDEN - TEL (05752) 1381



biedt van alles veel!

CHRYSLER
NEDERLAND

Keus uit 14 Ssmca 1100 modellen
Simca 1100... een begrip! 't Is het meest verkochte type auto met
voorwielaandrijving. Favoriet omdat hij in zijn prijsklasse alles
biedt: pittige motor, perfecte wegligging, veel comfort, grote
kofferruimte met 5e deur.
Alle 14 Simca's 1100 zijn nu nog meer geperfectioneerd: voor
nog meer zekerheid, zuinigheid, rijplezier.
Hoe veeleisend u ook bent... een van die 14 Simca's 1100 is
stellig ook uw favoriet. Hij staat bij ons startklaar voor uw proefrit!

Simca 1100

LS
GLS
ES
Special
Tl

cc

1118
1118
1118
1294
1294

DIN pk

60
60
60
75
82

Ook Tourist modellen en bestelwagens.

2-deurs

(8.795

f 9.795
f 10.195
f11.095

4 deurs

f9.195
f9.795
f10.195
f 10.595
f 1 1 .495

Inclusief BTW - af importeur.

SIMCA 1100
biedt het maximum in zijn prijsklasse!

Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

HENGELO (GLD)

oktober
The Walkers

gezelligheid

GEZELLIG WINKELEN MET UW KINDEREN

MODECENTRUM

BIJ

TEUNISSEN - Ruurlo
Manteltjes - Parka's
Joppers-lm. Nappa jasjes
met bontgarnering

Nato coats
Jurkjes - Pantalons
Spencers - Blouses

VAKANTIE AANBIEDING
Truitjes vanaf f 5.-
Pantalons vanaf f 15.-

I
wim polman in
een nieuw jasje
vrijdag 8 november

is het zover

dan houden wij open huis

van 14.30-22.00 s' avonds

na een grondige interne

verandering met een totaal

vernieuwde collectie en

presentatie staan wij klaar

voor een frisse start

meer verklappen wij u niet

u bent van harte welkom

op vrijdag 8 november

tot ziens bij:

inter-style

interieurverzorging

wim polman b.v.
vorden, dorpstraat 22

05752-1314

SPAMWEÊK
van 28 oktober tot en met 1 november

Kleine geschenken
onderhouden de vriendschap.
Wij stellen erg veel prijs op de prettige
relatie die wij hebben met onze cliënten. Daarom
doen wij elk jaar in de Spaarweek iets aardigs terug. In
de periode van 28 oktober tot en met 1 november ügt er voor iedere
spaarder -groot en klein- die onze bank bezoekt een aardige attentie
gereed. Als U komt is dat misschien ook een goede gelegenheid eens over
Uwspaarplannen te praten. Wij zullen U graag informeren over de vele
manieren waarop U bij ons kunt sparen. Ook hoe U -als U dat wenst- auto-
matisch kunt sparen. Spaart U nog niet bij ons? Als U in de Spaarweek
een spaarrekening opent met een eerste inleg van minstens f 10.-
schrijven wij een bedrag van f 5,- als premie bij.

Sparen doet U bij de

Rabobank
de bank voor iedereen

Ruurloseweg21, Vorden
Ruurloseweg 70, Kranenburg, Vorden
Bar.v/dHeydenlaanS, Wichmond

Voor

JAPONNEN

n a t u u r l i j k naar

LAMMERS
Zutphenseweg, Vorden

FRUIT IS GEZOND
Cox Orange
Ingrid Marie
Goud Reinet
Hand- en stoof peren
Doyné du Conice

Iedere zaterdag verkoop
van 9-12 uur

Fruitbedrijf Medler

Fe koop: Renault 4 de Luxe
b.j. 19(59 in prima staat
verkerend. Vraagprijs
ƒ 1675,- . Olburgseweg
41, Steenderen, tel. 05755-
370

Te koop: Renault 4 b.j. '70
zeer goed onderhouden,
vraagprijs ƒ 2100, - .
Olburgseweg 37, Steende-
ren, tel . 05755-367

Is te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

Wij handhaven nog steeds
vakwerk van goede kwali-
teit voor uw
huwelijksreportage
De prijs is a f h a n k e l i j k van
i le t i j d d ie h i e r v o o r nodig
is. Reeds vanaf ƒ 200, —
maken wij een kleuruire-
repor tage . Bespreek echter
bijtijds om teleurstel l ing te
voorkomen.

FOTO DOLPHIJN
Vorden
FOTO A.D. - Ruurlo



Woonvisie meubelen
kwaliteit

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN.

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514?

M anus nieuwe showroom annw

magazijnen zijn gereed

1000 vierkante mtr. diepvriezers, [coelkas-

ten, wasmachines, vaatwassers, ai rbouw-

keukens, inbouwapparatuur enz. enz.

NERGENS VINDT U EEN DERGELIJKE
SORTERING

Er worden uitermate scherpe prijzen gehanteerd met be-
houd van volledige service en garantie. Manus Hol-
land b.v. te Zutphen is een erkend service- en installa-
tieburo.

Blokkeukens in 4 kleuren met RVS aanrechtbladen
voor zeer speciale prijzen. Manus heeft een eigen keu-
kenmontage-afdeling.

Wilt u nog van de openingsaanbieding profiteren, doe
het dan snel. Vraag inlichtingen bij uw plaatselijke
WELKOOP-WINKEL.

V.L.C. De Graafschap
AFDELING WELKOOP

Hengelo: Spalstraat 37
Ruurlo: Stationsstraat 14

Linde: Ruurloseweg 120
Vorden: Stationsweg 20

Krijgt u een nieuwe woning
of bent u toe aan vervanging

bekijk dan onze grote tapijtvoorraad eens

iedere week iets speciaals.

UW ZAAK, i

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

groot in...
meubelen
tapijt en
gordijnstoffen
alles uit voorraad

PETIT-RESTAURANT „DE ROTONDE'

vraagt met spoed:

Gevorderd
leerling KOK

genegen zijn weekends te werken.

Tevens gevraagd in de weekends:

hulp in de automatiek
PETIT-RESTAURANT

nDe Rotonde"
ANWB bondsrestaurant N. H. A. v. Goethem
Kerkstraat - Vorden Telefoon 05752-1519

spaarweek
28 OKTOBER tol en met 1 NOVEMBER

Rabobank

Corduroy
in vele kleuren en breedtes

ook de moderne brede rib

bij

Confectiebedrijf

LAMMERS
Zutphenseweg 29 - Vorden

Vanaf donderdag 31 okto-

ber is de

schoonheidssalon
weer normaal geopend.

Behandeling gaarne op afspraak.

Beleefd aanbevelend:

Diny van der Wal
gedipl. schoonheidsspecialiste

Dorpsstraat 9 - Vorden - Telefoon 1301

PROFIJT
AANBIEDBNG
3lad en

gazonhark

Reinigt en belucht uw gazon.
Levert ook een prachtig zaadbed.

et steel van ƒ 16,60 voor

f 12,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

V

spaarweek
28 OKTOBER fof en met 1 NOVEMBER

Rabobank

„VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP"

DIT GELDT OOK VOOR UW SLAGER. HET IS MAAR NET

HOE EEN STUK VLEES OF WORST WORDT BEREID

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

BIEFSTUK

250 gram

SCHNITZEL

100 gram

500 gram RIBLAPPEN 548

1 kilo

500 gr. RUNDERSTOOFLAPPEN 398

1 kilo

RUNDERROLLADE

500 gram vanaf

ROLLETTE

500 gram

GEVULDE BOOMSTAM

500 gram

BIEFBURGERS

3 stuks

PAPRIKASCHNITZELS

3 stuks

FRIKANDELSCHIJVEN
3 stuks

f 3,98
f 1,28

f 10,00
f 7,00
f4,98
f4,25
f4,25
f 2,55
f 2,40
f 2,55

Voor de boterham:

150 gram RAUW ONTBIJTSPEK 143

150 gram PEKELVLEES 148

150 gram GEBRADEN KALFSPASTEI 113

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

150 gram BOTERHAMWORST 89

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
NIEUWSTAD 14 - VORDEN . TELEFOON 1321

Voor kinderkleding
natuurlijk naar . . .

.WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Te koop: prima konsump-
tie-aardappelen a ƒ 15, -
per mud. Surprise, Pimper-
nel, Crosstar.
G. Broekgaarden, Toldijk
2, Vorden, tel. 1605

Fe koop: stoppelknollen.
G. Wullink, Banninkstraat
54a, Hengelo (Gld.)
tel. 05753-1427

Alle soorten

DRUKWERK

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.

als het maar lekker zit..
Je hebt van die nonchalante naturen, jong en oud,

die niet vragen naar modische trends. Ze dragen wat lekker zit en
de rest zal hun een zorg zijn. Voor dit soort mannen hebben we

een bijzondere winterkollektie!

textiel en mode
/choolderman

raadhuisstraat tel. 1367 vorden


