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BUURTSCHAP WILDENBORCH
VIERDE ORANJEFEEST
De bewoners uit ihet buurtschap Wildenborch heb-
ben zaterdag liet traditionele Oranjefeest gevierd.
In feite begonnen de festiviteiten reeds vrijdag-
avond in de Kapel. De toneelvereniging TAO
bracht daar n«l. Het hing in de lucht voor het voet-
licht.
Dit blijspel in drie bedrijven deed de aanwezigen
in de Kapel voortdurend in gelach uitbarsten. En-
fin men ds in de Wildenborch van de „plaatselijke"
toneelvereniging TAO niet ander gewend dan dat
voortdurende een beroep op de lachspieren wordt
gedaan. Regisseur J. Huidink speelt bij dit alles
een grote rol. Zaterdagavond toen het blijspel werd
herhaald was de Kapel wederom goed bezet.
De volksfeesten werden zaterdagmiddag gehouden
op 't terrein voor kasteel Wildenborch. Burgemees-
ter Vu n der i nk en echtgenote woonden deze festivi-
teiten bij. Nadat Sursum Corda het Wilhelmus ten
gehore n had gebracht en enkele nummers had ge-
speeld opende mr. D. Staring het Oranjefeest.
Ouders en kinderen hadden weer veel werk ge-
maakt van de kinderoptocht. Niet minder dan 22
wagentjes en fietsen trokken vanaf de Prinses Julia-
nasehool naar het feestterrein. Behalve door de mu-
ziekvereniging werd de optocht ook opgefleurd door
twee gekostumeerde voetbalelftallen.
Het is nl. gewoonte dat elk jaar een voetbalwed-
strijd wordt igespeeld door enerzijds een ploeg van
de Wildenborchseweg en anderzijds een team sa-
mengesteld uit leden van de toneelvereniging TAO.
Ook op het veld ging TAO het akteren goed af. Het
publiek in grote getale aanwezig zag tenslotte hoe
TAO na het nemen van strafschoppen de wissel-
beker voor de tweede achtereenvlogende maal in
ontvangst nam.
Om nog even tering te komen op de versierde op-
tocht. De jury bestaande uit mevr. Staring, mevr.
Feith en mevr. ld erna, had geen gemakkelijke taak.
de winnaars aan te wijzen. Uiteindelijk was de Ie
prijs voor Paul te Lindert voor zijn wagentje met
Dik Trom; 2. Erik en Gerrit Pardijs met Eet meer
fruit; 3. Dick Lindenschot met De tijd staat niet stil;

4. Ageeth Brinkenhof (versierde fiets); 5. Clarina
van Oei met Het poppencircus.
Schutters heeft men in de Wildenborch kennelijk
niet, want bij het vogelschieten (waaraan 70 perso-
nen deelnamen) liet men het volledig afweten. De
vogel op de paal keeik medelijdend naar beneden.
Wtant na 210 schoten te hebben doorstaan, moest
via loting uitgemaakt worden wie schutterskoning
zou worden. Het werd uiteindelijk J. van Ark, die
zijn echtgenote mevr. D. van Ark-Gotink de titel
^oninigm' gaf. 2. Joh. Pardijs (kop); 3. G. van Ark
(r.vleugel); 4. D. Pardijs (Lvleugel); 5. D. Wunde-
rink f staart). Dit alles na loting.

De uitslagen van de overige spelen waren als volgt:
Belschieten: 1. J. van Amstel; 2. J. Lindenschot; 3.
D. Korenbliik; 4. J. Groot Nuelend; 5. W. Platerintk.
Banden'gooien: 1. G. Smeenk; 2. J. Lenderink; 3.
Wiggers; 4. J. Pardijs; 5. Lendenink Jr.
Kegelen: 1. H. Haaewinkel; 2. F. KI. Brinke; 3. H.
Stokkink; 4. W. G. Nu-elend; 5. F. Meulenlbrugge.
Korfbal dames: 1. mej. I. Koren-blik; 2. mej. J. KI.
Brinke; 3. mej. W. Berendsen; 4. mevr. Berenpas-
Anfman; 5. mevr. Brinkerhof-Pardijs; 6. mevr. Fran-
sen-Berenpas.
Doel trappen dames: 1. mevr. Pardijs-Zeevalkink; 2.
mevr. Bootsma; 3. mevr. Dijkman-Luimes; 4. mej.
J. Dinkelman; 5. mevr. Berenpas-Anfman; 6. mej.
W. Berends-en.
Riingsteken: 1. fam. J. Reintjes; 2. fam. J. Pardijs;
3. duo Bijenhof-Smeenk; 4. duo Bannink-Vrugigink;
5. fam. Joh. Pardijs.

Kinderfeest Was l, 2 en 3: 1. Hans Reintjes; 2. Jan
Lanigwerden; 3/4. Marcel Bosveld en Engibert Len-
iselink; 5/6. Marjan Pardijs en Ageeth Brinkerhof.
Kinderfeest klas 4, 5 en 6: 1. Erik Pardijs; 2. Gerrit
Pardijs; 3. Ina Wentink; 4. Aliene Zoerink; 5. Gla-
rine van Oei.
De oranjecommissiie in de Wildenborch onder aan-
voering van voorzitter D. Pardijs kan weer terug-
zien op een buitengewoon j^ilaagd (mede door het
fraaie weer) Oranjefeest.

Zwembadnieuws
Zaterdagmiddajg 13 september a.s. zal het bad wor-
den gesloten, hetgeen betekent een buitengewoon
seizoen. Voorafgaande hieraan zal er eerst nog di-
ploma zwem m e n plaatsvinden voor resp. A, B, C, D,
E en F, waarvoor enorme belangstelling bestaat, zo-
dat dit onmogelijtk op één zaterdag kon worden af-
igewerkt, want mochten er vorige week 108 kandi-
daten hun diploma behalen, nu lagen er bij chef-
badmeester meer dan 200 aanmeldingen binnen
voor afzwemmen, zodat het reeds geplande proef-
zwemimen j.l. zaterdag diploma/wemmen werd waar-
bij 71 kandidaten resp. A en B hun diploma kregen.
Het waren voornamelijk scholieren. Hierbij trad on-
ze plaatsgenoot Th. Beek als KNZB-official op, ter-
wijl jl. woensdagmiddag de rest aan de beurt was,

waarbij mevr. Kistemaker-iSteyl als official aanwe-
zig was, terwijl a.s. zaterdaghet laatste gedeelte zal
plaatsvinden onder toeziea^oog van official Th.
Hofstede uit Winterswijk.
Op diezelfde zaterdag zal 's morgens de diploma's
worden uitgereikt en zullen 71 trimmers, ook al een
rekord, hun medaille in ontvangst kunnen nemen
voor elke dag zwemmen voor resip. 5, 15 en 25 kan,
hetgeen zal geshieden door de heer B. Pardijs. Aan-
vangstijden diplomazwemmen zijn op het bad ge-
publiceerd.

Nutsfloralia
Vrijdag 19 september a.s. opent Floralia haar deu-
ren weer voor de jaarlijkse tentoonstelling. Het is

"U moet veel belangrijke
zaken weten voor u een
hypotheek afsluit.
Daarom eerst praten met
de Rabobank"

s
geld en goede raad

een bijzonder jaar voor Floralia, daar het 50 jaar
geleden is, dat deze afdeling van het Nut werd op-
gericht. De a'ktiviteiten zijn met de jaren gegroeid.
Het begon met het uitreiken van stekplantjes. Later
kwamen daar bloemstukjes e.d. bij. Nog later wer-
den cursussen georganiseerd waar men de kunst van
het bloemschikken kon leren.
Elk jaar trekt de tentoonsteling veel bloemenlief-
hebbers. Ook dit jaar tracht het bestuur er weer iets
moois van te maken, hetgeen natuurlijk alleen mo-
gelijk is als er veel cu mooie inzendingen komen.
De plaatselijke bloemisten mej. Klumper en de heer
Dijkerman hebben toe/egging gedaan een stand te
zullen verzongen. Ook zal een inzending van de
tuinbouwschool uit Borculo deze jubdleumtentoon-
stelling een extra feestelijik tintje geven.
Nadere gegevens voor de wedstrijden vindt u in een
advertentie elders in dit blad. Wij rekenen op uw
medewerking om deze tentoonstelling *.e doen sla-
gen.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Tamar Tirsch^^d.v. J. Brouwer en Y.
Geitenbeek. ^P
Overleden: G. F. W. Bakker, oud 92 jaar .

CASSETTES

GEMEENTENIEUWS
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

15-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen aan de
orde:
1. Reacties op „Gemeentenieuws".
2. Wat moet u doen voor een nieuw rijbewijs.

Ad. 1.
Reacties op deze rubriek „Gemeentenieuws".
De aflevering van Gemeentenieuws van vandaag is
de 146e in successie. In deze afleveringen zijn de
meest uiteenlopende onderwerpen aan de orde ge-
steld. Uiteraard kan elk afzonderlijk onderwerp
niet evenveel belangstelling bij iedereen opwekken.
Dit behoeft ons inziens ook niet: de belangstellings-
sfeer bij de een ligt anders dan bij de ander, zodat
niet elk punt voor iedereen van belang is.
Geluklkig komen nu af en toe reacties bij het ge-
meentebestuur binnen over deze rubriek: de ene
keer positief de andere keer minder positief. Eigen-
lijk is de rubriek ook hierom begonnen: naast het
geven van pure voorlichting over het wel en wee
ivan de gemeente, tracht het gemeentebestuur de
burger meer bij de gemeentelijke zaleen te betrek-
ken (vgl. de sportraad, de voorbereidingscommissie
voor het bestemmingsplan voor de bebouwde kom
e.d.).
In dit verband is hot echter ook noodzakelijk dat
van de kant van de burgers wat. meer reacties ko-
men: b.v. dat men het erigens niet (helemaal) mee
eens is, of dat men bepaalde vraagstukken in deze
rubriek behandeld wi)l zien, omdat ze van algemeen
belang zijn; ja zelfs, of deze rubriek wel op prijs
wordt gesteld in de huidige vorm.
Het gemeentebestuur nodigt dan ook de mensen die
„iets op het hart habben" uit, om te reageren bij de
gemeente: het kan de communicatie tussen bestuur
en burgers alleen maar verbeteren.

Ad. 2.
Wat moet u doen voor een nieuw rijbewijs?
Er zijn in ons land ruim 4l/2 miljoen rijbewijzen in

omloop, die allemaal van tijd tot tijd vernieuwd
moeten worden. Gelulkkig nooit allemaal tegelijker
tijd, dat zou het Centraal Bureau Rijvaardigheids-
bewijzen nooit kunnen verwerken. Maar wel één
keer in de 5 jaar:
5 jaar na de datum van afgifte is het rijbewijs niet
meer geldig. Weliswaar kan in het zesde jaar na af-
gifte het rijbewijs nog vernieuwd worden, maar in
die periode mag u geen auto besturen. Als dat zesde
jaar verstrijkt zonder dat u voor vernieuwing van
het rijbewijs hebt gezorgd, clan zult u zelfs opnieuw
rij-examen moeten doen om weer voor een rijbewijs
in aanmerking te komen.

Wat moet u doen om uw rijbewijs te laten ver-
nieuwen?
Alle formulieren die u nodig hebt kunt u verkrijgen
op de gemeentesecretarie. U ontvangt (tegen beta-
ling) een zogenaamde „Eigen Venklaring". Voorts
moet u een uittreksel uit het persoonsregister heb-
ben. Een volledig ingevulde, gedateerde en geteken-
de „Eigen Verklaring" stuurt u met het uittreksel
uit het persoonsregister en de retournenveloppe naar
de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewij-
zen (GBR), Boutenslaan l te Rijswijk (Z.H.). Beide
dokumenten moeten in één enveloppe worden ver-
zonden.
Is er medisch iets aan de hand óf bent u 60 jaar of
ouder, dan dient op de „Eigen Verklaring" een rap-
port van een arts (Niet uw huisarts) gesteld te wor-
den. Als alles in orde is ontvangt u na ongeveer
twee wöken een geneeskundige verklaring, terwijl u
dan ook het uitreksel uit het persoonsregister terug
krijgt
Daarna gaat u opnieuw naar de "cmeentesecretarie
om het volledig ingevulde aanvraagformulier in te
dienen, samen met:

a. de geneeskundige verklaring,
b. het uittreksel uit het persoonsregister, en
c. twee recente pasfoto's (geen kleurenfoto's).

Na nog weer eens twee weken kunt u dan in het
bezit zijn van uw nieuwe rijbewijs, dat u door de
Provinciale Griffie te Arnhem wordt thuisgestuurd.
Soms moet het oude rijbewijs worden ingeleverd, of
een verklaring over dit rijbewijs. Dit is namelijk
noodzak el ijk als het rijbewijs niet w-erd afgegeven
door de Commissaris der Koningin in de Provincie
waar de aanvraag voor vernieuwing wordt inge-
diend (dus indien niet afgegeven door de Commis-
sar is der Koningin in Gelderland).

Als u het oude rijbewijs liever niet inlevert, kan een
officiële verklaring over dat rijbewijs worden bijge-
sloten. Die verklaring moet worden aangevraagd bij
en wordt afgegeven door degene die het oude rij-
bewijs heeft verstrekt.

Het verdient aanbeveling de aanvraag voor vernieu-
wing van uw rijbewijs niet eerder dan één maand
vooi het verstrijken van de geldigheidsduur van het
oude rijbewijs in te dienen.

Kosten.

De kosten verbonden aan het vernieuwen van het
r i j b e w i j s , bedragen momenteel:

uitreksel uit persoonsregister +
„Eigen Verklaring" ƒ 6,—

— aanvraag rijibewijs bij de Provinciale
Griffie . ' . . . . . ƒ6 , -

Totaal ƒ12,-

De benodigde lonnulieren voor het vernieuwen van
uw rijbewijs kunt u krijgen bij de afdeling Bevol-
king c.a. ter gemeentesecretarie. De secretarie is van
maandag t.m. donderdag alleen geopend van 8.00
tot 12.30 uur. Vrijdags tevens van 13.30 tot 17.00 u.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 14 september: 8.30 en 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal, dienst van Schrift en Tafel

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 14 september: 10.00 uur ds. J. B. Kuhle-
meij-er, tevens kindernevendienst; 19.00 uur ds. J.
Bonnes van Neede

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche); door
de week woensdag om 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door de week:
dinsdagavond om 19.30 uur en vrijdagmorgen om
8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7 uur en de
komende week van 's avonds 7 tot 's morgens 7 uur
H. Warringa en C. Warringa-Hendrfks, tel. 1277.
Horsterkamp 3, Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzustera 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
bellen uitsluitend spoedrecepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
2323, ook buiten kantooruren. Bij geen geh. 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.

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, Kastanjelaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30—12.30 en 17—19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten

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

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.0047.30 u.
woensdag 14.00-17.30ai. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag vx>orleesttalfiuurtje 14.00-14.30 u.
donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
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SUPER-SLAGERIJ
Boomstammetje

Deense schnitsel

Malse riblappen

Runderstooflappen

Dikbevl. schenkel

Kuikenfilet

geheel gevuld
plm. 400 gram

100 gram

500 gram

500 gram

500 gram

100 gram

348
85
588
458
378
125

ALLEEN DINSDAG:

Schoudercarbonade
maximaal 2 kg per klant 500 gram 298

Vleeswaren
Tongeworst

Boerenmetworst
Leverkaas

Bacon

Rosbeef

150 gram

150 gram

100 gram

ZONNETUIN
Hagelw. bloemkool

Groene paprika's

Gekookte bietjes
Blanke zuurkool
Sinaasappelen
James Grieve
Chiquita bananen

per stuk

2 sfuks

500 gram

500 gram

SUNKIST HONINGZOET
per net

2 kilo

per kilo

Alles zolang de voorraad strekt

98
119
69
149
160

148
98
55
49
298
179
128

DIEPVRIES-VOORDEEL
Patates Frites

Kippelevertjes

Loempia's

Kroketten

Frikandellen

A & O Us

kilo

500 gram

2 stuks

grijpzak

grijpzak

vanille of aardbeien
liter

149
245
189
298
425
175

Closetpapi Keukenzout

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 15 september

Andijvie per kilo

Frikandellen 3 stuks
i

Dinsdag 16 september

re' per kilo

Runderstooflappen 500 gram

Woensdag 17 september

Rode kool 500 gram

Speklappen 50Ö9grram

89
165

98
478

49
228

A&O GRAAG TOT
DROGISTERIJ VOORDEELTJES

Vinolia toiletzeep

Vinolia toiletzeep

Prodent tandpasta

Kemt haarspray

Tempo zakdoekjes

Tres chic

witte seringen

van 3,80 voor

grote bus van 6,15 voor

6 x 10 stuks van 1,60 voor

98
98

198

498

139

WASVOORDEEL
Radion
Omo
Fleuril
Wasverzachter

A & O Afwas

draagkarton

draagkarton

draagkarton

Robijn

literflacon

495
695
795
215
69



Halvarine
literfles

van 1,69 nu

VOORDEEL SLIJTERIJ
Bessenjenever

Polar rum

Duchanel

Oude jenever

GANZEBOOM
liter

WHITE LABEL
van 13,45 nu

fijne Franse cognac

GANZEBOOM
liter

van 15,95 voor

595
1245
1198
945

1495
Alleen in de slijterij

Grolsch Bier
krat a 24 pijpjes nu 1098
UW

UIT ONZE BROODBOETIEK
Slagroomstam

Kruidkoek

van 3,65 voor

van 2,35 voor

318
205

Bloemen en Planten
Zomerasters

Fresia's

per bos

per bosje

198
198

ZOETWAREN VOORDEEL
Gevuld speculaas

Wiener punten

Engels drop

Snickers

Nobo choc. sprits

met amandelen

pak a 8 stuks

A&O, van 1,39 nu

pak a 3 stuks van 1,20 nu

pak a 12 stuks van 1,98 nu

98
169
115
105
169

SUPERVOORDEELTJES
LEEUWEZEGEL

Margarine
pak van 0,61 voor 49
Maggi Aroma grote fles van 5,72 nu 498

Appelsientje 4OQ
ouur sinaasaDDelsao. liternak ™ ̂ ^ ̂ ^

Royco groentesoep per zakje 69

Calvé mayonaise tube van 1,99 voor 169

A&O
krat a 24 pijpjes

bier 798
Hero confiture abrikozenjam

jampot van 2,20 voor 169

Unox kippesoep extra gevuld
literblik van 2,35 nu

Unox goulashsoep !,35 nu 198

Reino vruch£nspreatpotje van 2,12 voor 189

A O

literblik

appelmoes OQ

Speksnijbonen A & O
literblik 119

Theezakjes Goodmorning
pak van 1,12 voor 98

Vruchtenlimonade A & O
literfles 69
KG vacuüm
500 gram 388

Minasso vermouth grote fles voor slechts 298

Möselblumchen
koel serveren - 4 flessen 895

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232
»•• •»•»•**»



a.s. vrijdag
12 september
op de markt
Vorden

géén 7,80 per hele kilo maar 6.60
Verder keuze uit plm. 25 soorten

Natuurgerijpte HOLLANDSE KAAS

LET OP ONS VIGNET
KENMERK VOOR:

Kwaliteit
-¥• Vakmanschap
•¥• Lage prijzen
KAASHANDEL
P. BAKKER - LOCHEM

Hofland faascentrum
SPECIALISTEN IN KAAS

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
In de iiiOdekleuren, water, en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg — Vorden

KOLLEKTE
REKLASSERING
1975

periode 1$ tot en met 21 sept.

Motto:

„Sta ACHTER hem
die er alleen VOOR staat"

De nationale mzamelingsaktie ten
behoeve van reklasseringsinstellin-
gen van alle levensbeschouwingen.

Helpt allen mee ook dit jaar de
aktie tot een sukses te maken !

Aktieve kollektanten, wij rekenen
op u !

Namens het plaatselijk komité:
G. J. Tolkamp, Ruurloseweg 84, tel. 6755,
voorzitter

H. J. Radstake, Schoolstraat 15, tel. 1510.
penningmeester

WIJ BIEDEN U AAN
VOOR STERK
VERLAAGDE PRIJZEN

Wasautomaten
Miele 433

AEG Lavamat

Indesif

1377,-

775,-

475,-

Centrifuges
Sterk vierkant model
2800 t/pm 190,-

Zannusi Kema-keur
2800 t/pm 169,-

Gaskomforen vanaf 159,-

Koelkasten vanaf 198,-

Dubbeldeurs koelkast
groot model 525.-

Uw sanitair-adviseur
Huishoudelijke artikelen
Loodgietersbedrijf

Het Hoge 26 - Telefoon 1656
Landeiyk erkend gasfitter

TT*«M

Autorijden is niet duur
Tank merkbenzine tegen
vrije prijzen!

Super 0,964 et. p. Itr
Normaal 0,944 et. p. Itr
Dieselolie 0.52 et. p. Itr

Welkom bij

G. Weulen Kranenbarg & Zn. b.v.
Tankstation Enkweg bij NS-
station, centrum Vorden

Kleurrijk jack

Jongensjack in
leuke kleurstel-
lingen. Staat
fantastisch over
zo'n grof gebreide
col-trui.

Jack f 54,-
Col-trui

f 27,50

Fortex kollektie - deTrend in mode
MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381

RIJWIELFABRIEK EMPO
H. B. EMSBROEK B.V.
VORDEN

Wij zoeken voor

spoedige indiensttreding:

framebouwers

rijwielmonteurs

wielenmonteurs

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

EMPO

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden
Ook voor beter slijpen

Bloemententoonstelling
50 Jaar Nutsfloralia op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 sep-
tember 1975 in hotel Bakker te Vorden.

WEDSTRIJDEN:

1. Stekplanten kinderen

2. Stekplanten voor volwassenen

3. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten, zoals kettingen, poppetjes
dieren enz. a. voor volwassenen, b. voor kinderen

4. Versierd speelgoed voor kinderen t/m 14jaar
5. Eigen gekweekte a. planten, b. bloemen, c. vruchten

6. Kursisten a. bakje of schaaltje, b. tafelstukje, c. kalebas, d. droogbloemen,
e. versierd voorwerp

7. Niet-kursisten vanaf 15 jaar a. kleine vazen, b. grote vazen, c. bakjes, d. fan-
tasiestukjes klein, e. fantasiestukjes groot, f. tafelstukjes, g. stobben

8. Droogbloemen a. boeketten, b. fantasiestukjes

9. Inzending vaklieden en leerling-vaklieden

VOOR ALLE WEDSTRIJDEN ZIJN MOOIE PRIJZEN BESCHIKBAAR

Inlevering Stekplanten voor schoolkinderen donderdagmorgen 18 september om
8.30 uur aan de scholen. Inlevering voor volwassenen donderdagmiddag 18 sep-
tember van 15.00 tot 17.00 uur in hotel Bakker.

Voor ouders van kinderen van de buurtscholen 's-morgens gelijk met de kinderen
8.30 uur aan school. Alle overige wedstrijden donderdag 18 september van 19.00
tot 21.00 uur en vrijdagmorgen 19 september van 19.30 tot 12.30 uur in hotel
Bakker.

De tentoonstelling is geopend vrijdagavond 19 september van 19.30 tot 22.00
uur; zaterdag 20 september van 15.00 tot 21.00 uur en zondag 21 september van
11.00 tot 17.00 uur, waarna de prijsuitrijking plaats vindt.
Entree ƒ 1,25 per persoon; kinderen tot 14 jaar gratis.

Verloting: maandag 22 september om 19.00 uur ten huize van de familie Edens, Dorpsstraat 5.

Uw garantie voor vakmanschap

GREATZ
FEESTWEEK
TOPPER

Bij aankoop van een kleurentelevisie

2 Greatz portable radio's KADO
^ *̂>**s»s^>»xs<^~«^^v**s~v>~>~v*wv%^~s~w%~v^«vs/>/v*< *̂><^^

Fahnrich
51 cm sensomatic kanalenkiezer van 1778,- nu

Kornatt
66 cm sensomatic kanalenkiezer van 2538,- nu

Reichsgraf 66 cm
met aansluiting voor hoofdtelefoon, bandrekorder
en luidspreker, sensomatic kanalenkiezer
van 2588,- nu

1595,-

2198,-

2298,-

Nieuwste modellen 1976
uitgerust met modulentechniek en vidonsysteem. Voorzien van
originele Nederlandse garantiecheques

Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 05750-13813

Eigen servicedienst - Vooraan in techniek, vooraan In service
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Knieblessure
maakt einde

aan de carrière
van

motorcoureur
Jan Oosterink

Wanneer volgend jaar het motorcross-seizoen weer
van start gaat zal de H 19 van de Vordense coureur
Jan Oosterink (30) niet meer van de partij zijn. Een
(blessure aan de meniscus van zijn linkerknie maakt
het crossen voor Oosterink nl. een te pijnlijke zaak.
„Het is niet zo dat ik de motorsport helemaal vaar-
wel ga zeggen, (Jan Oosterink wil in de toekomst
zijn heil zoeken in het meer „rustige" betrouwbaar-
heidswerk), het wedstrijdcrossen is er niet meer bij.
De kans is veel te groot dat de „zaak" wordt gefor-
ceerd en daar voel ik niets voor. Bovendien heeft
de dokter mij afgeraden de knie te laten opereren."
Toch had Jan plannen om niet zomaar geruisloos
van het tapijt te verdwijnen. Tijdens de internatio-
nale cross in Lichtenvoorde, vorige maand, was hij
vast voornemens om nog éénmaal bij de senioren
250 cc op zijn tanden te bijten. Helaas voor hem,
het mocht niet zo zijn. Slechts één ronde
kwam hij door. Toen liet niet de knie maar de mo-
tor het afweten!

IN NATIONALE TEAM
Nog niet zo lang geleden leek de sympathieke Vor-
dense coureur voorbestemd om in zijn tak van sport
door te dringen tot de absolute top. In de zojuist
genoemde 250 cc senioren speelde hij beslist een
rol van betekenis.
Zo behaalde hij in 1971 en 1974 de vierde plaats,
derde in 1972, terwijl hij achter de Nederlandse
kampioen Stef v. d. Sluis in 1973 op de tweede
plaats beslag legde. De beloning voor Jan Oosterink
was dan ook dat hij ons land vier keer mocht ver-
tegenwoordigen bij de Trophee des Nations. In het
landenteam verdedigde hij o.a. samen met mannen
als Gerrit Wolsink, Frans Sigmans, Jo Lammers en
Stef v. d. Sluis, de nationale kleuren in Engeland,
België, Frankrijk en Tsjechoslowakije.

KAMPIOEN VAN NEDERLAND
Toen Jan Oosterink de militaire dienst had ver-
laten ging hij op 22-jarige leeftijd eens kijken bij de
crosswedstrijden van de Vordense motorclub De
Graafschaprijders op het circuit van Delden.
Jan voelde zich al gauw tot de motor aangetrokken.
Hij kocht de Maico van Jan Lenselink (de man die
hem enkele jaren behulpzaam was als mecaniciën,
later zou deze taak worden overgenomen door Ab
Boesveld) en draaide zijn rondjes.

Men adviseerde hem al gauw zijn heil eens buiten
Vorden te zoeken. Jan deed dat en in 1968 reed hij
een paar wedstrijden in de Achterhoek. Hij kreeg
de smaak te pakken, kocht zich in 1969 een CZ en
was bij alle wedstrijden in de 250 cc junioren van de
partij.
En hoe. Jan reed dat jaar 15 wedstrijden in deze
klasse. Niet minder dan 13 keer ging hij zegevie-
rend over de streep, waardoor hij kampioen van Ne-
derland werd. In Vorden werd hij voor deze pres-
tatie op grootse wijze gehuldigd.
Terugkijkend op deze motorsport] aren, was die hul-
diging wel het hoogtepunt uit zijn carrière. „Zoiets
vergeet je nooit meer." Trouwens echtgenote Diny,
Jan trouwste supporter, heeft alle sportvreugd en
sportleed in zes plakboeken voor het nageslacht
„vastgelegd".
In al die jaren heeft Oosterink zo'n 200 wedstrijden
gereden. De prettigste herinnering bewaart hij aan
een 5e plaats die hij eens behaalde bij een cross in
Apeldoorn. „Bij de start sloeg de motor af. Duwen
en duwen, het hielp aanvankelijk niets. Toen de
eerste man weer het startveld opreed kreeg ik de
motor pas weer aan de praat." Twintig minuten
reed Jan als een bezete
hij van de 30 dedneme
afgevlagd. „Het was de
baan," zo vertelt Jan.

ver het circuit, waarna
indelijk als vijfde werd

este race uit mijn loop-

FIJNE TIJD
Vorige week is Jan Oos^Knk voor de eerste keer
met zijn gezin op vakant^^eweest. Alle vrije dagen
werden immers benut voor de motorsport. „We had-
den het er graag voor over, waarbij ik niet mag ver-
geten de collegialiteit op het postkantoor. Men
stond altijd klaar een dienst te ruilen zodat ik tij-
dig bij de wedstrijden aanwezig kon zijn."
Dat hij nu met de cross-sport moet stoppen vindt
Jan Oosterink niet erg. „Ik heb een bijzonder fijne
tijd gehad, veel gereisd, veel gezien, het is allemaal
best zo." Echtgenote Diny vindt het wel jammer
dat het crossen voor Jan is afgelopen. „Gelukkig
wil hij nu aan betrouwbaarheidsritten deelnemen.
Ik zou het echt niet leuk hebben gevonden, wan-
neer Jan zich helemaal uit de motorsport zou heb-
ben teruggetrokken." Manlief is het daar helemaal
mee eens. „Zonder motor kan ik mij het leven moei-
l i jk voorstellen," vindt Jan.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen heeft dezer daigen het winterprogram-
ma bekend gömaaikt. Woensdag 17 september opent
Henk Wolters Marioneten-üheater het seizoen, met
Circus Waldini; dinsdaig 21 oktober houdt Lize Stil-
ma, pulbliciste, een lezinig over haar hoek Vrijwillig
levenslang. W/oensdaig 19 november de heer B. van
Gelder uit Ruiurlo houdt een lezing met dia's over
het onderwerp Het kweken en de herkomst van
cactussen; woensdag 17 december kerstfeest. Verder
staan er nog een aantal cursussen op het programma
waarvoor opgave kan worden gedaan bij 't bestuur.

KPO
De RPO gaat weer van start. Op 17 september hou-
den we onze eerste KPO-avond. Meet een Eucharis-
tievierirug wordt begonnen, waarvoor we burgemees-
ter mr. M. Vundeninik en mevr. Vunderink hebben
uitgenodigd om te spreken over gemeentebelangen,
het amibt en de daarbij behorende verplichtingen.
Op 22 oktober zaïl de heer Timmermans uit Apel-
doorn onze avond verzorgen met glasmozaiek en
dia's, waarna de dames in de gelegenheid worden
gesteld om zelf iets te maken als sieraad. Op 26 no-
vember zullen we een gezellige avond houden ter
gelegenheid van het St. Niikolaasfeest. 17 december
houden we on/e jaarlijkse bejaardciimiddaig met
kerstsfeer en 's avonds zullen zullen we met onze
leden een kerstavond houden. Onze hloemschikeur-
sus is reeds van start gegaan, waaraan door 18 da-
mes wort deelgenomen.
Op de jaarvergadering van 26 augustus, gehouden te
Apeldoorn, waaraan een tentoonstelliinig was ver-
bonden over Ontmoeting vrouwen over de wereld.
Deze tentoonstelling bevatte plakboeken, borduur-
werk en andere vormen van uitbeeldingen. Ook on-
ze afdeling heeft een plakboek ingezonden over De
vrouw in Nigeria. Daarvoor heet onze afdeling de
gouden onderscheiding ontvangen.

Stichting
Jeugdsociëteit Vorden
De jeuigdsoos in Vorden zit danig omhoog. Niet
vanwege hst ledental (201) maar vanwege het feit
plooit, noodgedwongen op diverse plaatsen worden
dat de verschillende aktivdteiten die de soos ont-
gehouden.
Venbolgeniheid heerste er bovendien bij het bestuur
over uitlatingen die wethouder H. A. Bogcheiman
tijdens de vorige week gehouden raadsvergadering
iheeft geuit. De wethouder zou nl. gezegd hebben
dat de jeugdsoos (die al enkele jaren met huisves-
tingsproblemen kampt) thans onderdak heeft.
Deze woorden heeft wethouder Bogchelman perti-
nent niet gebezigd. Hij heeft nl. letterlijk gezegd dat
de jeugdsoos voorlopig onderdak heeft in diverse
ruimten. Zo zal b.v. de hobbycursus, fotocursus,
danscursus etc., danikizzij particuliere hulp doorgang
kunnen vinden. De heer Boigchelman toonde zich
erkentelijk voor deze hulp.
Uit een gesprek dat we bijwoonden tussen een in
eerste instantie verbolgen vice-voorzitter van de
Jeugdsociëteit, de heer B. Mombarg en wethouder
H. A. Bogcheiman, bleek dat de gemeente wel be-
'grip heeft voor de proiblemen van de jeugdsoos.
„H-et is allemaal wel mooi dat onze aktiviteiten
doorgang kunnen vinden, maar het probleem is we
hebben geen ontmoetingscentnuim. Wij hebben geen
ruimte waar we allemaal samen kunnen komen. Het
„hart" van de vereniging ontbreekt," aldus de heer
Mombarg.
Wethouder Bogchelman w;is het er mee eens dat het
geen ideale toestand is. ..Wel ben ik blij dat de cur-
sussen doorgang kunnen vinden, terwijl bovendien
het jeugdcentrum ca. 20 zaterdagavonden voor de
jeuigdsoos beschikbaar is." Dat de problemen van
de jeugdsoos toch wel weerklank vinden bij de heer
Bogcheiman moge o.a. blijken uit de bemiddelend'e
rol die hij gespeeld heeft met betrekking tot het
jeugdcentrum.
,,Het is nu eenmaal zo, we moeten roeden met de
riemen die we hebben. Als de sportzaal klaar is
(waarschijnlijk mei 1976) dan zal er in het jeugd-

c e n t r u m permanent ruimte v r i j komen. Wellicht
ligt hier dan de oplossing voor de jeugdsoos. Ik ge-
loof nil. niet dat het jeugdcentrum al diirekt „tegen
de grond" gaal.
Om op dit moment 30.000 gulden op luiel te leg-
gen voor een barak incl. plaatsingskosten, vond de
heer Bogcheiman onverantwoord. (De jeugdsoos
heeft het gemeentebestuur nl. een tekening gezon-
den betreffende deze brak). Weliswaar een noodop-
lossing, maar de soos zou er mee geholpen zijn. Be-
halve de centen doet zich echter het probleem voor
waar moet deze barak in Vorden geplaatst worden,
zonder da Hiertegen bezwaren ingebracht worden!
Over een paar jaren zaïl het er voor de Jeugdsociëteit
waarschijnlijk heel wat rooskleuriger uitzien. Dan
zal immers het eemeentehuis venhuizen naar kasteel
Vorden zodat de jeugd dan opgevangen kan wor-
den in het dorpscentrum (het huidiige gemeente-
huis).
De heer Mombarg: „Inderaad allemaal prachtige
toekomstmuziek, maar voorlopig zitten we nu flink
met de handen in het haar, want zolang er geen ont-
moetingsplaats is, blijven onze leden weg."

Inschrijving NRS
Tijdens de inspektie van het NRS werden door de
heer J. W. Nieuw^nihiiis van de volgende eigenaren
dieren ingeschreven:
J. Visschers, Henriette 10 b-f80, Henriette 9 b-f-82,
Jetty 13 b78, Henriette 8 b+81; M. Kornegoor, Ma-
rianne 7 b76, Janny 99 'b77, Margreet 77 b77, Mie-
ke b-73; B. F. Bennink, Nelie b-f 81; G. J. Arfrnan,
Rieneke b-|-80R, Wima b79; G. Smeenk, Enigelien
b78, Leonien b77; J. van Aanstel, Carla b78R; J. W.
Bijenihof Lies I b75; H. Haizewinikel, Ada b79, Mar-
ga b78, Linda b77R, Mies b75; W. A. J. Wissink,
Ilze b79, Trix b78; A. J. Zweverdnk Agèeth b+80;
B. Mullink, Betsie 10 578, Trudie b75; D. W. Borg-
man, Ruth 69 b77, Rutih 65 b78R, Giena 19 b75,
Geetrui 38 b-f 80, Gretha 30 b77, Ruth 76 b+81;
G. J. Zoetenihorst, Ro/ien b78; H. Ruiterkamp, Bet-
ty b75, Jannie b76R, Corry b76; D. J. v. d. Horst,
Mana 72 b75, Jannie 2 b79, Trunel b-f-82; D. Par-
dijs, Gea b-f 80R, Blla b78(R, Olga b77; H. J. Riet-
man, Bernie b76, Enette b78; H. Regelink, Geesje
b78R, Julia b77; H. Berenpas, Neeltje 2 b78R, Eef-
je b+80R; E. J. ter Maten, Nanny b76R, Clara
b-f-80R;B. Aibbïrak, Bei tha 122 b+82, Dientje b78,
Alie l>77, Mi-ske 2 b-f-80; H. B. Arens, Metha b75,
Mirjam b+82, Diana b78R, Maria b79R, Sissie
b76R; G. J. Pardijs, Eefje b74R, Gijsje b+81; R. J.
Kornegoor, Bouke b-(-80, Neeltje b+81, Wülemien
b-f 80, Fenny b78; H. Boenimk, Matoos b-f 80, Mirre
b78; D. W. Borgman, Ruth 69 b77, Ruth 65 b78;
D. J. Tjoonik, Tiny b+81, Gerreken b-f 83, Walda
b+81, Alma b79, Rebbe»I b79, Truus b76, Heidi
b78, Roosje b76; D. J. lli>nk, Hillegonda b77, Jo-
ke b79; G. Wlagenivoort, Grada 16 b78, Hetty b+80
KS; E. ƒ. Klein Kranemberg, Borea b78, Bertha b+
80R; M. Ruessink, Paula b76; B. Tjoonik, Jolanda
b75R, Seeltje b77, Grietüe>+80, Marijke b78, Sie-
neke b78, Janna b77R; ïfcietbrink, Elsje 2 b79R,
Dedie 1>78, Stien b+SOKTMaman b-f82R, Tonnie
10 1>79; G. J. Knoef, Desiree b75, Wanda 3 b+80,
Miep b79R, Dorien b-74, Johanna 2 b-74R; G. H.
Kornegoor, Geesken b76; B. Voskamp, Betje b78,
Miep b79, Marianne b79; H. Tjooiik, Franzina b75;
G. Harmsen, Helhin b76, Gretha b78R; G. A. Re-
gelink, Betsie 3 b79, Gerrie b78; G. J. Vruggink,
Riek 14 b77; H. Regelink, Julia 5 b77, Jolanda b76;
H. J. W. Briunmelman, Marie b78, Marian b-f 82,
Reinet b76, Ruth b76; B. H. Norde, Geesje b78,
Lena b79, Marjolein b74, Lientje b77, Linie b-f
80R, Lineke b79R; Joh. Rietman, Linzia b79R, Lot-
je b-f 82; M. J. Wuestenenk, Everdien b76; G. Rui-
terkamp, Grada b77.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

JEUGDKLUBS
In septeanlber gaan onze kluibs weer van start.
Zaterdag 13 september jongens- en mersjesikltnb De
Fluitertjes, 7 en 8 jr. 14.00-15.30 uur in De Voorde.
Zaerdaig 13 septemiber jongens- en meisjeklub De
Kruimels, 9 en 10 jr., 14.00-15.30 uur in Het Jeugd-
centrum.
Vrijdaig 12 september GJV jonigensklub Samuël, 11
t.m. 14 jr., 19.00-20.30 uur in Het Jeugdcentrum.
Meisjes van 11 jaar kunnen voorlopig terecht bij De
Kru imels.
Indien mogelijik starten we in oktober met een meis-
jeskluib voor 11 t.m. 14-jarigen. Iedereen van harte
welkom! (Zie de advertentie).

Herv. Jeugdraad, Vorden

UITNODIGING VAN DE RAAD VAN KERKEN
De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg nodigt
een ieder uit voor een bijeenkomst in de zaal van
de Huishoudschool op Het Hoge en wel op a.s.
maandagavond 15 septemlber. Prof. dr. K. Runia
uit Kampen hoopt te spreken over de bijeenkomst
van de Wereldraad van Kerken in Nairobi (novem-
ber-december). Hij is een van de afgevaardigden
vanuit de Nederlandse kerken. Het onderwerp
luidt: „Christus bevrijdt en verenigt". Iedereen is er
zeer welkom. (Zie ook de advertentie in dit blad).

PIT-kollekte van
8 t.m. 13 september
Defensie-uitgaven worden besnoeid en op de krijgs-
macht wordt bezuinigd. Dat gebeurt allemaal, al is
niet iedereen het er mee eens. Maar bezuinigen

op de mensen in die krijtgsmacht kan niet. Maig zelfs
niet, want van hen wordt hetzelfde gevraagd, bezui-
niging of niet. Het Protestants Interkerkelijk Thuis-
front heeft direkt te maken met de mensen in de
krijgsmacht. Het PIT steunt daartoe:

• liet werk van de krijgsmachtpredikanten
• het werk van de militaire tehuizen, waar ieder-

een van harte welkom is, ongeacht levens- of we-
reldbeschouwing

• het vormingswerk binnen de krijgsmacht

Daar is natuurlijk erg veel geld voor nodig en dat
geld moet voornamelijk komen uit de opbrengst van
de jaarlijks terugkerende landelijke kollekte. Dit
jaar wordt ze gehouden in de week van 8 t.m. 13
september. Het is vooral door uw gaven dat de
geestelijke verzorgers in de krijgsmacht zich gerug-
.gesteund weten door het thuisfront. Op de krijgs-
macht wordt bezuinigd. Bezuinigen ten koste van
de mensen mag nooit.
Is er bij u igeen kollektant aan de deur geweest?
Het gironummer is: 5163 t.n.v. PIT te Rijswijk.

„De overheid
betaalt toch alles ?"
NATIONALE REKLASSERINGSAKTIE

Wanneer de overhead praktisch het hele reklasse-
rinigsapparaat bekostigt, waarom moet er dan toch
nog jaarlijks een koJlekte worden gehouden?
Het antwoord is eenvoudig: de overheid subsidieert
de salarissen van de maatschappelijk werkers en het
administratief personeel dat aan de reklasseringsin-
stelldngen ds verbonden, alsmede een deel van de ap-
paraatskosten.
Dat betekent dat er genoeg reklasserings maatschap-
pelijk werkers /ijn (ruim 600) om de ongeveer 12.000
voorlichtingsrapporten te schrijven ten behoeve van
de officier vau justitie en de rechter. Daarin gaat de
meeste tijd zitten. Verder woont zo'n maatschappe-
lijk werker, indien mogelijk, de terechtzitting van
zijn kliënten bij, houdt spreekuur, legt bezoeken af
aan zijn kliënten en/of hun gezinnen, bemiddelt bij
het zoeken naar werk en als het jongeren betreft bij
het vinden van onderdak enz. enz. Maar — hoe be-
langrijk ook — werk en onderdak zijn eigenlijk za-
ken doe voor ieder mens vanzelfsprekend behoorden
te zijn. Voor een reklassent .geldt dat niiet. Hij ligt
eruit en op eigen kracht weer zijn vroegere plaats
hervinden is niet eenvoudig.
Daarbij zou de nazorg van de reklassering een grote
rol moeten spelen. Gebrek aan geld en mankracht
maken dat dikwijls onmogelijk.
Het woord zegt het al: zorgen voor iemand nadat hij
een krisis heeft doorgemaakt. Dat is meer dan hem
werk en onderdak verschaffen. Het betekent o.a.
hem helpen weer het vertrouwen ite winnen van zijn
medemensen en omgekeerd helpen hem weer ver-
trouwen in de samenleving te geven. Dat laatste is
minder vreemd dan het lijkt. Iemand die „zijn straf
erop heeft zitten" zou — met recht — mogen veron-
derstellen dat de kous daarmee af is. Maar hij merkt
dat velen hem niet vertrouwen en dat lokt zijnerzijds
ook wantrouwen uit. Op z'n minst staat het spon-
taan menselijk verkeer in de weg. „Ze vertrouwen
me niet, dus laat ik op m'n hoede zijn". Een weinig
vruchtbaar uitgangspunt om er weer „in" te komen.
Tijdems een nazorgperiode zou er dus een omgeving
met mensen moeten zijn waar dat wederzijds ver-
trouwen weer kan worden hersteld, langs zo natuur-
lijk mogelijke weg.
Weizijns- en kerkelijke organisaties e.d. zouden zo'n
bruigfunktie kunnen vervullen, maar ook de reklas-
sering. Wil zij dat goed doen dan zouden er of meer
maatschappelijk werkers moeten komen, of een
groot aantal vrijwilligers, begeleid door professio-
nele werker. Wie het ook zou worden, er zou geld
nodig zijn.

Welke taken liggen er ?
Hulp aan niet-gede tin eerde reklassenten door mid-
del van groepswerk.
Hulp aan gezinsleden van gedetineerden.
Hulp aan jongeren die dreigen af te glijden naar
strafbaar gedrag o.a. door steun te geven aan het
Overlegcentrum in Amsterdam, dat zdch speciaal
richt op deze kategorie jongeren.
Inschakeling van ex-verslaafden aan drugs en alko-
hol /bij de hulpverlening aan lotgenoten.
Therapeutisch groepswerk aan verslaafden.
Individuele hulp aan reklassenten bij het opnieuw
aangaan van relaties, het zoeken naar werk, het op-
lossen van praktische problemen enz.
Al deze vormen van hulpverlening kunnen maar
moeizaam op gang komen want het geld ervoor ont-
breekt veelal. Dat is bijzonder jammer, want hulp-
verlening die niet kan worden voortgezet op het
moment waarop er grote behoefte aan is, verliest
een deel van haar zin.
Bovendien: wat is zinniger dan te voorkomen dat
iemand opnieuw in een krisis raakt? De samenle-
ving en hijzelf zijn daarmee beide geholpen.

Vissen
DE SNOEKBAARS VING 117 VISSEN

Aan de onderlinge wedstrijd van de Vordense hen-
gelaarsvereniging De Snoekbaars welke zondagmor-
gen werd gehouden, namen 23 personen deel. De
totaJe vangst bedroeg 117 vissen met een totale leng-
te van 2217 cm. *
De uitslaig was: 1. J. Fleming 319 cm; 2. A. Jansen
285 cm; 3. W. Sessink 213 cm; 4. J. M. Jansen 156
cm; 5. W. van Velthuyzen 145 cm; 6. G. Golstein
138 cm; 7. V. Eykelkamp 137 cm; 8. F. Scharren-
berg 93 cm. Het algemeen klassement na vier wed-
strijden wordt thans aangevoerd door A. Jansen met
446 punten; 2. W. Sessink 444 pnt.; 3. J. Fleming
438 pnt.; 4. J. Jansen 426 pnt.; 5. V. Eykelkamp 420
pnt.; 6. H. Golstein 416 pnt.; 7. H. Heutink 404 pnt.
De gecombineerde wedstrijd Aknen-Laren-Vorden
wordt gehouden op zondag 21 september. Samen-
komst bij café De U i t r u s t i n g te Eefcle.



VOORAtUW

HUISHOUDPRODUKl !NWapen- en Spprthandel

Voor het schoonhouden van ons kantoor zoeken wij

•NNI :WE:RKS1
voor de avonduren en/of zaterdags.
Avonden en tijden in nader overleg te regelen.

Zutphenseweg - Vorden

Telefonische inlichtingen 05752-1773 of mondeling NEDAC B.V.,
Nieuwstad 2. Vorden

Tweed-Mohair
in ruit, streep en
e f en bij

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

Te koop aangeboden:
tuimelraam hardhout plus
kozijn 117 x 120 cm; bui-
tendeur half glas plus ko-
zijn 202 x 87; binnendeur
201 x 82; brander olie
voor c.v.; plm. 400 liter
huisbrandolie; servieskast
keukenkastjes; keuken-
blok plus r.v.st. blad met
2 spoelbakken; gasfornuis
aardgas met oven.
J. Wiekart, Burg. Gallée-
straat 6, tel. 1750

WINTERSPORT! ZOMERZON!
OVERWINTEREN IN ZUID-EUROPA !
MINI-VLUGJES!

allen met ANVR-garantie. Boek ze tijdig !

Reisburo Nijenhuis b.v.
Arnhem - Velp - Zevenaar

Boekingskantoor VORDEN mevr. Tuin, Het Wiemelink 16. telefoon
2207, kantooruren ma-wo-vrij van 9-12 uur en volgens afspraak

WEEKENDAANBIEDING

Neveda breiwol
diverse kleuren

per bol 1,25
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK

Gevraagd:

WINKELMEISJE

BAKKERIJ

VAN ASSELT
Zutphenseweg - Telefoon 1384

TEXTIELREINIGING

SIEBELINK B.V.
Industrieweg 3 - Telefoon 1465

heeft nog plaats voor een

NET MEISJE
in de mangelafdeling.

's-Avonds Hertog Karel van Gelreweg 30

Wordt u dit najaar
de gelukkige bezitter
van een
nieuwe woning ?

Kom dan nu al eens vrijblij-
vend met ons praten.

Graag tonen wij u onze
uitgebreide kollekties.

Meubelen
zowel modern als klassiek

Tapijt
vele soorten in alle
prijsklassen

Gordijnen
de nieuwste soorten

De prijzen ?
Vallen u beslist mee

Uw zaak:

Chr. Huishoudschool
Het Hoge 41, Vorden^lefoon 05752-1512

Bij voldoenc^Beelname zal er bin-
nenkort worden begonnen met de

kursussen
1. Koken avonden
2. Naaien, 21 avonden
3. Bloemschikken, 8 avond.

De kursussen zullen worden ge-
houden op de maandagavond van
19.30 tot 22.00 uur.

De programma's van de kursussen
zullen in overleg met de kursisten
worden samengesteld.

Het kursusgeld bedraagt ƒ 3, —
per avond; daarboven komen de
kosten van de benodigdheden.
De kursussen staan open voor da-
mes en heren.

Opgave voor 20 september a.s.

BROOD ?
Natuurlijk!

WARME BAKKER

VAN

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Dansles bij

Th. A.
Houtman

NEDBftANDSE BONDVN4 CMOBtfNM

KLEINE KLUBS
BETERE LESSEN
NU BESLUITEN

Aanv. lessen Vorden jeugdgebouw
zaterdag Ie groep 19.00 u.; 2e groep 21.00 u.

Opgave verloofden- en gehuwden-
kluis tot 17 sept. 20.00 uur aldaar

Voetbal
RATTI l-H. EN K. 1: 0-0

Het eerste duel in de nieuwe competitie is voor
Ratti min of meer teleurstellend verlopen, want de
thuiswedstrijd tegen H. en K. l eindigde zoals ze
begonnen was met een 0—0 eindstand.
De formatie van trainer Noteboom gooide in het
begin alles op de aanval, maar dit had, ondanks
igoede schoten van Polman en Overbeek geen resul-
taat. De gasten, die ook over enkek snelle vleugel-
spelers beschikten, kwamen opzetten. Ratti-doelman
Joh. Huitink bleek in bijzonder goede vorm en
wist door snel reageren enger te voorkomen. Met
rust was het nog steeds 0—0.
In de tweede helft bleek B. Ovenbeek (middenveld-
speler) bij Ratti te zijn vervangen door G. Huitink,
die de middenvoorplaats innam. Ook Theo Bijen
werd als rechtsbulten vervangen door Ern. Heuve-
Mnk. De groenwiitten schciepen zich hierna wel meer
kansen, maar b i j de tegenpartij was de achterhoede
paraat . Het bleef bij een dubibelblanke eindstand:
0-0.

SV RATTI AFD. ZATERDAG

Het is het 2e elftal niet gelukt om de eerste com-
petiliewedistrijd in winst om te zetten, want het ver-
loor van Almen 4 met 3—1.
Programma /aterdag 13 sept.: Ratti l—.Helios 1;
Ratti 2-CJV-ers 6; CJV-ers 7-Ratti 3; Almen 5-
Ratti 4.

UITSLAGEN VORDEN AFD. ZONDAG

Sp. Brummen 5—Vorden 3 2—2; Haakse Boys l—
Vorden 4 9—0; Voorst 5—Vorden 6 4—4.

VOETBALPROGRAMMA
Vorden—St. Joris; Vorden 3—iBierense Boys 3; Vor-
den 4—Eerbeekse Boys 3; Steenderen 4—Vorden 5;
Vorden 6—Warnsv. Boys 4; Ratti 3—Vorden 7.

Zwemmen
VORDENSE ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN
SPORTIEF SUCCES

In tegenstelling tot vorig jaar (veel deelnemers lie-
ten het toen door het slechte weer afweten) werden
de zwemkampioenschaj^ki van Vorden zaterdag-
middaig onder ideaile w^rsomstandiigheden gehou-
den.
Onder de ogen van o.a. wethouder van sportzaken
de heer H. A. Bogohelman, leverden ca. 140 jongens
en meisjes strijd. In een snel tempo werden de ver-
schillende nummers afg^|rkt. Het w.as alleen jam-
mer dat de geluidsinstawBrie het diverse keren liet
afweten, dat mocht de zwempret echter niet durk-
ken.Na afloop reikte de voorzitter van de zwemclub
de heer F. Mengerink de prijzen uit, nadat hij eerst
alle medewerkende aan deze kampioenschappen,
hartelijik dun'k had göbracht.
De uitslagen waren: meisjes 6-7 jaar 25 meter school-
slag: 1. G. te Veldhuis 29,5 sec.; 2. L. Biljouw 32
sec.; 3/4. M. Timmer en G. Norden 34 sec.
Meisje 8-9 jaar 25 meter schoolslag: 1. Nijeniliuis
25,3 sec.; 2. J. ter Heurne 26 sec.; 3. J. Rutgers 27
sec.
Meisjes 10-11 jaar 50 meter schoolslag: 1. P. van
Goethem 48 sec.; 2. D. Westerveld 51,2 sec.; 3. T.
Steertefeld 54 sec.; 4. A. Meuleman 54 sec.; 5. J.
Wissink 54,5 sec.; 6. A. Huetink 55,2 sec.
Meisjes 12-13 jaar 50 meter schoolslag: 1. H. Ties-
sink 45,5 sec. 2. M. Velhorst 47,1 sec.; 3. M. Door-
nink 48,5 sec.
Meisjes 14 jaar en ouder 100 meter schoolslag: 1. G.
Tuiert 1.34.2 sec.; 2. R. Meuleman 1.39.6 sec.
Jongens 6-7 jaar 25 meter schoolslag: 1. J. Tolkamp
39,8 sec.
Jongens 8-9 jaar 25 meter schoolslag: 1. J. Stertefeld

Maandag 29 september '75:

najaarsvergadering
v.v. Vorden

in het (clubgebouw,
aanvang 20.00 uur

AGENDA
Opening
Jaarverslag sekretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kaskommissie
Mededelingen
Pauze
Aftredend F. C. A. Scharrenberg, herkiesbaar
W. Vruggink niet herkiesbaar
Tegenkandidaten schriftelijk indienen een
half uur voor de vergadering
Rondvraag
Sluiting

EN TOCH . . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST !

Vorden - Telefoon or»7">2-ir>14

23,5 sec.; 2. D. Rippens 25,9 sec.; 3. H. Klootwijk
26,2 sec.
Jongens 10-11 jaar 50 meter schoolslag: 1. R. Wes-
terveld 56,2 sec.; 2. I. Heuvelink 57 sec.; 3. J. Taal
57.2 sec.
Meisjes 6-7 jaar 25 meter vrije slag: 1. L. Biljouw
20,5 sec.
Meisjes 8-9 jaar 25 meter vrije slag: 1. K. Biljouw
22,5 sec.; 2. C. Tolkamp 25,2 sec.; 3. M. Hartman
25.3 sec.
Meisjes 10-11 jaar 50 meter vrije slag: 1. T. Sterte-
feld 40,5 sec.; 2. D. Westerveld 41 sec.; 3. P. van
Goeühem 43,1 sec.; 4. A. Lammers 43,5 sec.; 5. M.
Rutgers 45,4 sec.
Meisjes 12J13 jaar 50 meter vrije slag: 1. M. Door-
nink 37,5 sec.; 2. H. Tiessink 40 sec.
Meisjes 14 jaar en ouder 100 meter vrije slag: 1. R.
Meulemans 1.13.5 sec.; 2. A. Sikikens 1.18.5 sec.
Jongens 8-9 jaar 25 meter vrije silag: 1. J. Stertefeld
20 sec.;'2. A. VeLhorst 23 sec.; 3. D. Kiippens 25,3 sec.
Jongens KMI jaar 50 meter vrije slag: 1. G. Lidh-
tenberg 42,5 sec.; 2. T. Tolkamp 43,5 sec.; 3. R.
Hartman 44,5 sec.; 4. R. Westerveld 46,5 sec.; 5. J.
Tenkink 48,1 sec.
Jongens 12-13 jaar 50 meter vrije slag: 1. P. Wie-
kart 38,5 sec.
Jongens 14 jaar en ouder 100 met-er vrije slag: 1. A.
Sikkens 1.21.3 sec.

Waterpolo
VORDENSE HERENPOLOERS VERLIETEN
VOORTIJDIG HET WATER

Het eerste herenteam van de Vordense polovereni-
ging heeft in de comipetitiewedstrijd tegen AZC uit
Apeldoorn igeen beste beurt .gemaakt. In de derde
sipeelperiode kreeg Vorden, bij de stand 2—2, voor
het doel van AZC een vrije worp toegewezen.
Sjaak Gotiink die zich met deze vrije worp zou be-
lasten, werd echter vastgehouden, zodat de bal niet
genomen kon worden. De arbiter die niet had ge-
zien dat Gotink werd vastgehouden, stuurde vervol-
gens de Vordenspeler wegens spelbederf uit het wa-
ter. Dit was voor de Vordenploeg het sein om het
water te verlaten, aangezien de arbiter al meer
vreemde beslissingen had genomen en dit was voor
de Vordenaren de bekende druppel die de emmer
deed overlopen. Voor de spelers van Vorden l, die
dit seizoen al eerde blijk hebben gegeven zeer slecht
tegen verlies te kunnen, zal dit muisje ongetwijfeld
ncxg wel een staartje hebben. En terecht!

Dammen
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge damcompetitie van de Vordense
damcluib DCV werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: H. Graaskamp—P. Steenbreker 2-0; H. KI.
Bninke—J. Oltvoort 2-0; R. Gosselink—A. Barge-
maTi 2—Ö; A. Abbink—R. Bargeman 2—0; H. Brin-
ikerink—A. Graaskamip 0—2; A. Abbink—A. Gref-
horst 0—2; E. Posttma—R. Bargeman 0—2; A. Berends
—A. Graaskamp 2—0; E. Bruiinsma—G. Memelink
1—1; R. Bruinsma—T. van Enellenberg 2—0; N. de
Kilerk—T. SnellenJberg 0^2; G. Brummelman—E.
Bruinsma 0-2; R. Bruinsma-^N. de Klerk 2-0; E.
Bruinsma—N. de Klerk 2-0.

Touwtrekken
OVERWINNINGEN VOOR BEKVELD EN
BISONS OP TOERNOOI IN NOORDIJK

Bek veld uit Hengelo Gld., da* ons land binnenkort
met twee teams vertegenwoordigd op de wereld-
kan i j woensohappen touwtrekken in Doetinchem,
heeft zich uitstekend voorbereid op dit grote inter-
na tionele touw^.rekevenement. In Noordijk bij Nee-
de werd 7/ondrngmiiddajg het vierde bekertoernooi
van de NTB gehouden op camping D'n Evertman,
waarbij de Hengelose formaties opnieuw de toon
aangaven. Zowel in de 720 kg klasse als in de 640
A bleek Bekveld oppermachtig.

Het toernooi, dat door de TTV Noordijk werd ge-
organiseerd, werd na een kort openingswoord van
N oord ijk ̂ voorzitter Meuknkairnp, in snel tempo af-
gewerkt. De scheidsrechters J. W. Bröcker en A.
Steenibliiik behoefden geen moeilijke beslissingen te
nemen. Tn de jurywagen zorgden de dames Fok-
kink-Smeenk, B. Enzerin'k-iMenkiveld, H. Smeenk en
enkele nieuwelingen voor een duidelijke explicatie
en jurerinjg.

In de 720 kig klasse /agen EHTC en Eibergen geen
kans om Bekveld te overmeesteren en moesten met
een lagere klassering genoegen nemen. De eindstand
was hier: I . Bekveld, Hengelo Gld. 8 pnt.; 2. EHTC,
H all-Eerbeek 6 pnt.; 3. Eilbergen 4 pnt.; 4. Bussloo,
Voorst O pnt.

Heel wat meer spierkracht kwam er in de 640 A
klasse aan e pas. Eilbergen vormde de grootste rivaal
van de Bekveldploeg, die uiteindelijk toch zegevie-
rend als eerste eindigde. Vorden en H-eure waren
aan elkaar gewamgd en bezetten gezamenlijk de der-
de plaats. Bathmen had pecht, want de bij elkaar
getrokken vijf punten gingen weer verloren, omdat
deze ploeg na weging te /waar werd bevonden.
Eindstand 640 A: 1. Bekveld Hengelo Gld. 13 pnt.;
2. Eibengen 11 pnt.; 3. Vorden en Heure, Borculo
met elk 8 pn.; 4. Bathmen (gediskw.).

In de 640 B klasse werd hard aan de touwen ge-
trokken, waardoor Vios^Bizons uit Beltrum en het
organiiserende Noordijk met miniem verschil ein-
digden. Vios-Bisons tork zich naar een eerste plaats
met 11 punten.

Eindstand 644X B: 1. Vios-Bisons, Beltrum 11 pnt.;
2. Noordijik 10 pnt.; 3. Ok/ia, Holten 6 pnt.; 4. EH
IC, HailKEenbeek 2 pnt.; 5. LLbergen l pnt.

Voor elke klasse had d-e TTV Noordijk voor de
eerste en tweede p r i j s een f r aa i e beker beschikbaar

Op /oiwlaig I I seipieiHluT / a l m ( .aanderen een groot
propaganda-toernooi worden gehouden op een ter-
re in aan de Kerkstraat. Hier zullen ploegen uit de
H K) A en ( > l'O I> klasse aan deelnemen. Deze zijn de
l a a t s t e voorbereidingen voor de wereldkampioen-
schappen.



Voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos ter
gelegenheid van ons 50-
jarig huwelijk, zeggen wij
u hartelijk dank.

Fam. J. B. Gerritsen

Vorden, september 1975
Storm van 's-Graven-
zandestraat 17

Gevraagd: hulp, l och-
tend per week.
Mevr. Seesing, Beatrix-
laan 11, tel. 2002

Te koop: andijvie.
H. Bosman, Enzerinkweg
8, Vorden

Te koop: plm. 1,25 ha
mais. Briefjes inleveren
voor zaterdag 13 septem-
ber 20 u. Gunning voor-
behouden. J. A. Berenpas,
Mosselseweg l, Vorden

Te koop: bietekoppen,
kunnen vanaf volgende
week thuis bezorgd wor-
den. Inl. W. M. Hissink.
Rietgerweg 3, Vorden,
tel. 05752-1705

Te koop: kinderf iets 4-7
jaar. Te bevr. bij F. Hel-
mink, Onsteinseweg 19,
Vorden, tel. 6701

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag!

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1555

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Het juiste en
voordeligste adres
voor

tapijten en
woning-
textiel

Tevens voor al uw
stoffeer-
werk

TAPIJTHAL
'T HOGE
't Hoge 34, Vorden
Tel. 05752-1486

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

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

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

Dan uw reportage»
en bruidsfoto's van
Dolphijn
Reeds vanaf ƒ 200,-
in kleur

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

Te koop: hangketring bij
J. F. A. Zents, Ruurlose-
weg 119, Vorden.

Super-benzine
7 cent
voordeliger!!

G. Weulen Kranen-
barg en Zn. b.v.

Enkweg bij NS-
station, centrum
Vorden

nergens voordeliger
dan bij

KONFEKTIEBEDRIJF

.AMMERS
de grote maten-
specialist.
Indien nodig wordt
naar maat gemaakt.

Zutphenseweg 29, Vorden
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

1925 50 jaar 1975

Dankbaar hopen

G. DIJKMAN
en
H. J. DIJKMAN-MEENINK

met hun kinderen, klein- en achterklein-
kinderen op 18 september a.s. hun 50-
jarig huwelijk te herdenken.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vorden, september 1975
De Steege 4

Enige en algemene kennisgeving

Heden overleed mijn lieve broer, onze lieve
vriend en huisgenoot

HERMANUS WILHELMUS KRUIDBOS

in de ouderdom van bijna 76 jaar.

Arnhem: Mevr. W. J. Verborg-
Kruidbos

Vorden: Fam. W. J. Eggink

Vorden: Fam. W. Bakker

Vorden, 9 september 1975
Berend van Hackfortweg 15

De crematie zal plaatsvinden donderdag 11
september om 15.05 uur in aula I van het cre-
matorium te Dieren.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen

Woensdag 17 september opent de
afdeling Vorden in zaal Smit haar
winterprogramma met het optre-
den van:

HENK WALTERS
MARIONETTENTHEATER
aanvang 19.45 uur

Nieuwe leden zijn van harte welkom

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 15 t/m 27 september

SCHOENMAKER» A. L. VISSER

TENT-
EVANGELISATIE

Deze samenkomsten zullen D.V.
gehouden worden in de verwarm-
de tent welke staat op het terrein
van de fam. H. J. Wesselink
Noordijk. Slotsteeg te Hengelo.

U wordt hartelijk uitgenodigd de-
ze samenkomsten bij te wonen.
Elke woensdag t.m. zondagavond
om 8 uur.

Aanvang 10 sept. Géén kollekte

God roept u I God zoekt u !
Luk. 5:32 Luk. 19:10

Uw vakmarvbloemist

Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

De Raad van Kerken van Vorden
nodigt u allen uit om

MAANDAGAVOND
15 SEPTEMBER 8 UUR IN DE
HUISHOUDSCHOOL
HET HOGE

te komen luisteren en mede te den-
ken over wat prof. dr. K. Runia
te vertellen heeft over de komende

grote wereldbijeenkomst
van de Kerken in Nairobi
en over het thema van deze bijeen-
komst:

„Jezus Christus
bevrijdt en verenigt"

Wij rekenen op de aanwezigheid van velen
van u l

DE KLUBS BEGINNEN WEER !

Zie het bericht in de rubriek
„Nieuws van de Kerken"
Hervormde Jeugdraad Vorden

De,
grote
trend

l

Modieuze 3-delige
kombinatie in de kleuren
van deze herfst Let op
de aparte verwerking
van net leuke streepmotief.
'n Kombinatie om ui weg te lopen.

.
als u van een lekker

vlot pak houdt
Vlot en sportief behoren bij elkaar,
dat ontdekt u direkt wanneer u zo'n

kostuum aantrekt. Net even anders dan
het "gewone" van iedere dag.

Uitstekend idee eens te komen passen,
wanneer het u past.

/chooldermon

Hengelo <gid>
tel. 05753- 1461

DANSEN
14 september

Super Fly

LODEN IS IN!!
SPORTIEVE MANTELS
met cap. en plaid voering vanaf 155,-

TRENCH-COAT
Speciale prijs 130,-

CAPES IN LODEN
met cap., zwart en groen nu 110,-

A.s. vrijdag GEEN KOOPAVOND en zaterdag de
gehele dag GESLOTEN wegens Septemberfeest!!

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Telefoon 05735-1438

Diervoeders
voor alle
huisdieren
Naast het eigen
merk Kenner voor
kwaliteitsvoer, vele
bekende merken
leverbaar:

Grandioze Wel koopjes
Werelddierendag...
Welkoop dierenmaand
Dferenvrienden vinden een
kompleet assortiment dier-
voeders bij Welkoop én ruime
keuze in kooien, voerbakjes,
honderiemen, preparaten,
schelpenzand, houtvezel, enz.
Profiteer van onze hiernaast
genoemde aktie-aanbiedingen
(tot 4/10).

hondebrok
kattevoer
duiveyoer
kanariezangzaad
knaagdierenvoer etc. etc.

>JO9

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

Bij aankoop van f 8.50 aan
diervoeders originele

reliëf dierenposter
van f 15.-voor f 8.50

De jeugd loopt er mee weg!

Eetbakken
nu lekker
goedkoop
Bij aankoop van f 8.50
aan h on de- of katte-
voerkooptU nu'n
fraaie stenen eetbak
voor Uw hond of kat
stukken voordeliger,
al vanaf ƒ-| 75



Smidsstraat 2

li
UPERMA

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSIAGER
9n goei e slager

Donderdag:

Vrijdag:

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Kuikenboutjes

Verse worst

Riblappen

Runderlappen

Speklappen

Wiener schnitz.

Hamburgers

Gehakt

500 gram

GROVE
500 gram

500 gram

DOORREGEN
500 gram

500 gram

3 stuks

3 stuks

500 gram 250
heel kilo

398
298

598
528
228
349
198
450 1

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

ZURE ZULT
150 gram

PEPERPATE
100 gram

PALINGWORST
150 gram

CERYELAAT
150 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
Dagelijks VERS BROOD van de Warme Bakker Hartman. V A SOORTEN

BROOD. Wordt gesneden waar u bij bent!

VAN ONZE BANKETBAKKER
Druivenvla

6 rozijnencakes
van 365 voor

van 250 voor

318
225

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
Aardappelen

Handpeer

Malse sla

Krielaardappels

Verse zuurkool

Rode kool
Maandag en dinsdag:

Gekookte bietjes

BINTJES
5 kilo

KLAPPS, VEEL SAP
1 kilo

2 grote kroppen

GESCHRAPT
1 kilo

UIT HET VAT
500 gram

heel kilo nu slechts

500 gram

Prijswijzigingen voorbehouden

Elke week verse bloemen
rechtstreeks van de kweker
deze week Pracht bos Tros-anjers

Raak sinas
1/1 liter
van 119 nu

RICORDO VERMOUTH rood of wit
0,5 liter onze prijs

VIVO CANDIDO MELK
1/1 liter van 219 nu

VIVO FILTERZAKJES nr. 4
40 stuks

DIAMANT VET
onze prijs

Vivo halvarine
kuipje 250 gram
nu 2 kuipjes

OETKER PANNEKOEKMEEL
pak a 400 gram van 187 nu

HONIG MACARONI snelkook
pak a 500 gram van 129 nu

PAK BAMBIX
nu slechts

BUS VIM groen
nu

BUS VIM GLORAX
nu

HONIG GROENTESOEP
per pak van 97 voor

CHAPPI RUNDVLEESBROKKEN
blik nu

ZUIVEL-AFDELING
Belegen kaas
500 gram nu slechts 428
Magere vanïllevla
1/1 liter

Karnemelk
1/1 liter

Vruchtenyoghurt
V2 liter

DONKERS BONBON FRUITASSORTI
nu

BLOOKER KRIS-KRAS HAGEL
500 gram

OLBA ROOKWORST
nu slechts

Potaarde
grote zak
normaal 80 - nu slechts

RYVITA KNACKEBROD wit of bruin
pak a 210 gr. norm. 119 alleen bij ons

HUISHOUDKEUKENROL Scott Tisseu
van 325 voor

CALVE ZOUTE PINDA'S
pak a 250 gram

Vivo speculaas
pak a 400 gram
van 139 voor 99

SNICKERS
pak a 3 stuks van 120 voor

BIC BALLPOINTS
per setje 2 stuks

CLOSE UP TANDPASTA groen of
rood normaal 210 nu slechts

99
100
145

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 13 september a.s.

VAT O normaal 14,75 - nu onze prijs 998


