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Heropening van Lochem
„mode voor het hele gezin

Van Lochem heropende vorige week woensdag haar geheel vernieuwde en gemoderniseerde zaak. Meteen bij bin-
nenkomst /iet men dat hier echt iets veranderd is; het voorste gedeelte is ruim van opzet.
De f i rma Van Lochem heeft het assprtiment weten uit te breiden met een afdeling kinderkleding, iets waar in
Vorden behoefte aan is. Door samenwerking met een groot kinderkleding speciaalbedrij f heeft men de steeds de
b e s c h i k k i n g over de nieuwst mode. Van Lochem heeft het streven om „mode voor het hele gezin" te brengen.
Wij wensen de fami l ie Van Lochem veel sukses. ^^
Opgemerkt dient te worden dat de boerenkapel ,,De Achtkastelendarpers" t i jdens de opjjjigsavond met hun
mu/iek veel sukses hadden.

slijterijen
M A R K "

GAAN OOK NU WEER

VOLOP IN DE

PRIJZENSLAG!

wees de accijns-
verhoging voor

en haal nu alvast
een extra voorraad

in huis!

1 literfles BOKMA
JONGE JENEVER
van 13.95 voor 1195
1 literfles COEBERGH
BESSENJENEVER
van 11.95 voor

Literfles FLORIJN
VIEUX
van 13.50 voor 1195
Literfles HARTEVELT
JONGE JENEVER
van 13.25 voor 1150

Literfles FLORYN
CITROEN BRANDEWIJN
van 9.95 voor

Literfles V. D. HEUVEL
JONGE JENEVER
van 10.95 voor

Literfles HENKES
JONGE JENEVER
van 12.95 voor 11!45

Fles BLACK PRINCE
WHISKY
van 12.95 voor 11!45

Literfles HENKES
BESSENJENEVER
van 10.45 voor

0,7 literfles
JAGERMEISTER
van 13.95 voor 13?25

\voTdi

Voorbede gevraag op /ondag 7 oktober.

De beide modcramina van de gerefor-
meerde- en he rvo rmde synoden hebben
met het oog op de g e / a m e n l i j k e v e r -
gader ing van de beide synoden op l l en
12 ok tober a.s. aan a l le k c r k e r a d e n
gevraagd om op /ondag 7 oktober , /o
mogeli jk in een ge /amenl i jke k e r k d i e n s t
voorbede te doen voor het werk v a n de
i n t e r k e r k e l i j k e commissie Samen op
weg en in het b i j / o n d e r ook voor de
genoemde samenkomsten van beide
synoden. Op twee ach te reenvolgende
/ondagen, /ondag 7 en 14 ok tober ,
/endt he t I K O N op H i l v e r s u m I I de
morgen-ke rkd iens t uit van de gefede-
reerde gemeente (gereformeerd en
h e r v o r m d samen in een f ede ra t i e ) te
Hindelopcn. De hervormde-
gercformccrdc s a m e n w e r k i n g is daar
begonnen op P i n k s t e r e n 1973.

Interkerkel i jke /endingsdag te Arnhem.

De Nederlandse / .endingsraad
organ i see r t de komende maanden een
f l i n k a a n t a l i n t e r k e r k e l i j k e / end ings -
dagcn onder het mot to : "/.cnding en
H v a n g e l i s a t i e in de ja ren 80..." Voor

on/e regio wordt de /endingsdag
gehouden te Arnhem en wel op /a terdag
27 oktober. I - r worden o.a. gespreks-
groepen gevormd over de onderwerpen:
O n t o e t i n g met I s l am in beweging.
M aal s c h a p p i j - a n a l y s e / v e r k o n d i g i n g .
Miss iona i r d i akonaa t .
Kerk / i j n in l a l i j n s - A m e r i k a na Puebla.
De Wereldzendingsconferentie te
Melbourne in 19X0 "Uw K o n i n k r i j k
k ome..."
Onderwijs a ls miss iona i re we rkp l aa t s .
In het geheel van de dag is er voldoende
ru imte voor samcn/ang en eombo/ang.
Ook de jongeren / i j n in de voorberei-
d ing b e t r o k k e n . De p laa t s van samcn-
komsi voor de/e /endingsdag te
A r n h e m op 27 oktober is de Bethlehem-
k e r k , Honigkamp/ l .angewater . De
kos ten voor de/e dag bedragen ./' 7,50.
Het adres voor opgave en nadere i n f o r -
m a t i e i s : Svvce l incks t r aa t 1 1 1 , 6815 BG
Arnhem l ' k u n t /ich hier ter plaatse
ook op;.\ ven bij de heer H. S. .1. Albers ,
de secretaris-penningmeester van de
g e m e e n t e l i j k e /encimgseommiss ie van
de Hervormde gemeente, / . i jn adres is:
/utphensewcg 6, Vorden. Tel. 1280.
C i raag geven we dit b e l i c h t v roeg t i jd ig
aan u door.

Jeugdienst in de hervormde dorpskerk.

De m o r g e n - k e r k d i e n s t op a.s. /ondag 7
oktober , de eerste /ondag van de
maand, /al in de Hervormde k e r k weer
de j eugdd iens t / i j n . I n de/e d iens t hoopt
dan voor te gaan Ds. L u t k e Sehiphol t ,
p r e d i k a n t van het jongenstehuis in
Hoenderlo. Ook het combo d a a r v a n

Gemeentenieuws

gemeente Vorden

slijterijen
'Goor

Zutphen "Borculo 'Hengelo
Vorden * Rijssen * Groenlo

Openbare commissievergadering.

Commissie f i n a n c i ë n e.a. op woensdag
10 o k t o b e r a.s. te 20.00 uur in het
k o e t s h u i s / b u r e a u g e m e e n t e w e r k e n .
Aan de orde k o m t :
- t oekoms t ige bes temming van het

stationsgebouwd.

Voor de openbare commissievergade-
ring gelden de vo lgende regels:
1 . he t p u b l i e k kan / i ch to t t i en

m i n u t e n , o n m i d d e l i j k voorafgaande

aan de open ing \ a n de vergader ing ,
bij de v o o r / i t t e r of de secre ta r i s van
de commissie opgeven als spreker .
onder opgaaf van het agendapun t
\ \aarover men het woord wil voeren.
De gelegenheid om te spreken wordt

geboden vóórda t de e i g e n l i j k e behande-
l i n g van de agenda beg in t ;

2 . de v o o r / i t t e r kan e lke sp reker , i n d i e n
dat naar / i j n oordeel voor een goed

verloop van de v e r g a d e r i n g nodig is ,
bepe rk ing v a n s p r e e k t i j d opleggen.

komt mee naar Vorden. Het belooft dus
weer een f e e s t e l i j k e j eugdd iens t te
worden . Iedereen, jong en oud, is er
w e l k o m . De avondd iens t /al , /o is het
g e p l a n d , geleid worden door Ds.
Veenendaa l . Op de avond van de eerste
en de derde /ondag van de maand is er
immers ook een a v o n d d i e n s t in de
hervormde dorpskerk .

Ja, elke /ondagmorgen.

I r word t wel eens gevraagd: of e r elke
/ondagmorgen k inder-crèche is in
/ a a l t j e 3 van "de Voorde", K e r k s t r a a t
15. Ja, dat is er e lke /ondagmorgen
t i j d e n s de ke rkd i ens t in de dorpskerk .

lsraél-/ondag: 7 oktober.

De eerste /ondag van de maand oktober
is s inds jaar en dag in de Nederlandse
hervormde ke rk de l s raë l - /ondag. De
Raad voor K e r k en Israël vraagt de/e
/ondag in het b i j / onde r voorbede voor
Israël en voor het voortgaande gesprek
met Israël. In vele gemeenten wordt
voorbede gedaan. Stel l ig ook in on/e
gemeente. De u i t g a n g s - k o l l e k t e van de
avondd iens t /al a.s. zondagavond ook
bestemd / i jn voor genoemde raad: Kerk
en Is raë l , die allerlei a c t i v i t e i t e n ont-
plooit: de u i tgave van het blad "Kerk en
Israël", conferent ies hier te lande en
ook in Israël /elf , het v e r v u l l e n van
spreekbeurten en/.

Veel waardering voor: de kerk open.
De he rvormde kerkvoogd!) heeft de
voorbije /omer het kerkgebouw, de
dorpske rk , weer enkele dagdelen
opengesteld als s t i l t e - cen t rum en voor
he / ich t ig ing . Enige gemeenteleden
waren bereid gevonden om als gast-
v rouw/gas thee r te fungeren, in format ie
te geven etc. Tijdens een kleine
b i j e e n k o m s t hebben / i j , onder het ,
van een kopje k o f f i e , hun er
verteld. H n die waren alle /eer _
Vele gasten hebben het gastenboek
g e t e k e n d . De o v e r t u i g i n g was: om dit
volgend jaa r weer te doen en
nog een dagdeel meer open te s t e l -
Aan al le medewerkers/s ters wcrcWSnk
gebracht .

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

te r s ' . Na af loop waren de organisatoren
bekaf , maar d a n k / i j vee l toegeschoten
h u l p k r a c h t e n was het school terrein in
/eer kor te l i j d weer keu r ig opgeruimd.
We / i j n d a n k b a a r voor dit succes. De
opbrengst /al de schoolkinderen ten
goede komen: we k u n n e n een aantal
leermaterialen kopen, die met het
gewone budget onbereikbaar waren'

Christelijke
Koorvereniging
Amsterdam zingt
in Vorden
De C h r i s t e l i j k e Koorverenig ing A m s t e r -
dam, die 60 leden t e l t en onder leiding
staat van de dirigent Rudol f ( i rasman,
hoopt op /aterdag 13 oktober een reis te
maken naar en door de Gelderse
Achterhoek en in het bi j /onder ook
Vorden te bc/oeken. Het Amsterdamse
Koor wil graag de Vordensc gemeen-
schap een concert aanbieden en wel op
genoemde zaterdagmiddag 13 oktober
in de Hervormde k e r k . Iedereen is er
/eer welkom! De toegang is u i te raard
gratis. We geven dit bericht graag
nodigend aan u allen door. Het is een
symap th i ek gebaar van de Chr. Kooi
v e r e n i g i n g Amste rdam.

»l i^Pl!

Verlichtingskontrole
Veilig Verkeer
In he t kader v a n de l a n d e l i j k e a k t i e van
Vei l ig Verkeer Nederland bet ref fende
Vcr l ich t ingscont ro les kan de a fd .
Vorden d a n k / i j de w e l w i l l e n d e mede-
w e r k i n g van al le p l aa t se l i jke garage-
b e d r i j v e n , voor de der t iende maal in
successie, i n h a k e n . Bovend ien /u i l en , in
v e r b a n d met de per l november
ingaande n i e u w e w e t t e l i j k e bepal ingen
van rode rc f l ck to ren en r e f l ek te rende
pedalen voor f ie tsers , de Vordensc
i i j w i e l h a n d e l a r e n gelegenheid bieden tot
g r a t i s controle en advies voor de/e cate-
gorie van weggebru ikers .

Ook aan de f i e t sen van de schoolgaande
jeugd /al de nodige /org besteed
worden. Hen controle van de f ie tsen bij
de d ive r se scholen staat hiervoor weer-
op het programma. Get racht /al worden
het ogentcstapparaat van Vei l ig Verkeer
Nederland te r b e s c h i k k i n g te k r i j g e n .
Hen en ander is gepland in de week van
22 tot en met 27 oktober .

'De Vordering''
blij verrast
De Hancy- l air en Rommelmarkt van de
Vordering is een waar feest geworden
met /eer veel be/oekers. Dank / i j het
sch i t te rende weer, de geweldige hulp
van banken en middenstanders en de
gulheid van veel Vordenaren, kon /owel
de rommelmark t als de Hancy-Fair de
hele dag op volle toeren draaien.
Pracht ige pr i j /en konden worden
inge/et . Van veel mensen hadden wc
/.el ("gemaakte handwerk produ k ten
gekregen, die in een aparte r n a r k t k r a a n :
"De Hobbyhoek" werden verkocht .
Ook de produkten van t h u i s b a k s t e r s
vonden gre t ige a f t r e k .

De r u i m gesorteerde rommelmarkt trok
al vóór het aanvangsuur belangstellende
be/oekers. Met heen en weer bieden
gingen heel veel a r t i k e l e n naar nieuwe
eigenaard . 's Middags volgde de
v e r k o o p b i j opbod van een aantal apart
ge/et te a r t i k e l e n . De 'marktmeesters '
o n t p o p t e n /ich tot ware 'veilingmees-

OKTOBER:
10 Ncd. Bond van Plattelandsvrouwen.
16 Bejaardensoos Kranenburg.
23 Bijeenkomst N.C.V.B.
24 Ned. Bond van Plat telandsvrouwen.
30 Bejaardensoos Kranenburg .
30 K.P.O.

BURGERLIJliE,
STAND

Ondertrouwd: S. G. W e n t i n k en G.
Jansen; J. J. Th. H e n d r i k s en R. Groot
Nuelend.
Gehuwd: A. Walgemoct en .1. G. M.
Waarle; H. J. Bargeman en G. F. B.
Dekkers.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Ind ien gesloten, voor spoedgevallen bel-
len aan de grote voordeur.

WHHKHNDDIENST GROENE KRUIS

Ui t s lu i t end te informeren aan het wijk-
gcbouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige ar t ikelen van 13-13.30 uur
in het wi jkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK

Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26. tel. 2129. Voor het maken
van ai 'spraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur , tel.
05753-2345.

B R A N D MELDEN

te l . 2222. b.g.g. 05700-13333

POLITIE

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
7 oktober 10.(K) uur Ds. l u t k e Schip-
hol!, j eugdd iens t m . m . v . Combo ui t
Hoenderlo: I9 . (X) uur Ds. J .
Veenendaal

GEREFORMEERD! KHRK VORDI N
K).(K) uur Ds . .1 . R. / . i j l s t r a ; 1 9 . ( K ) uur
Ds. .1. R. / i j l s t r a .

R .K . KERK VORDEN

/aterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R. K. KERK K R A N E N B U R G

/.aterdag 19.00 uur ; /ondag 9.30 uur;
dinsdag 19.(K) uur .
Spreekuur : voor en na iedere dienst in
de pastorie te Vorden.

ZONDAGDIENSTEN H U I S A R T S E N

van v r i j d a g IS uur to t /ondag 2.1 uur Dr .
van Tongeren.
s .v .p . boodschappen op /ondag /oveel
m o g e l i j k tussen 9 .30-K). (X) u u r . /atei
da.umorgen s .v .p . boodschannrn en
dringende k o n s u l t e n b i j de d iens tdoen
de h u i s a r t s van 9.00-9. l S u u r .

Taxidienst: Taxi-bedri jf Tragter, te l .
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEK! N D D I H N S T TANDARTSEN

Th. van D i j k , Gendringen, te l . 08356-
3445; w. F. Haccou, Vorden, t e l . 05752-
1908. Spoedgevallen l l .30-12. (X) u u r .

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand oktober: mevr. Takken-
k a m p , te l . 1422. Bellen tussen H en <•)
uur .

NOODHU1 PDIHNST

Mevr . Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uu r .

OGZO ZIEKENFONDS

Grootbod. Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.(X)-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den. Tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

MONUTA STICHTING

't Jebbink 4. Vorden. tel. 05752-2749.

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.30-
9.30 u u r . Spreekuren leidster bejaarden-
hulp: maandag, dinsdag en vri jdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur , tel.
05753-2345.

S T A N K M E L D I N G S N U M M E R

n r. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

Geopend: ma. di, wo. vrij 14.00-17.30
uur do. 10.00-13.00 uur. di.av, vrij.av.
18.30-21.(X) uu r . Woensdagmiddag'

tel. 1230. 's nachts en b.g.g. 055-264455 voorle/.en van 14.00-14.30 uur.
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MARKT
\ ZUTPHEN

BORCULO • HENGELO (GLD.)
GOOR • RUSSEN
GROENLO • VORDEN

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V.

• Snijbloemen
en potplanten
2 X per week
van veiling
Aalsmeer

• Keus uit alle
merken voor
prettig lage
prijs

• Sterk in vers

GOLDEN WONDER

'i CHIPS

NERO

ERWTENSOEP
1 literblik ••AAn ••••
geen 260 of 198 m AAR NI

grote baal 120 gram
paprika of naturel
geen 125 of 98

MAAR NU

/AARDEBON No.i
Tegen inlevering van bon No. 5

ontvangt u 1 literfles

CAFÉMEL

iKOFFIEMELK
van 1.79 voor

VENZ

CHOCOLADE
HAGELSLAG
melk of puur

pak 400 grampai\«fuugram MA AD IMII
geen 340 of 329 IflAAK NU

alleen geldig in
V. S. MARKT Vorden

GROENTE- EN VLEES-
AANBIEDINGEN GELDIG

T/M ZATERDAG

Reklames
geldig van 4/10 t/m 10/10 '79

PINDAKAAS
jampot van 139 nu voor

Herschi pub
limonade
1 literfles van 79

voor 65
EEN PRODUKTVAN MARS

Banjo
pak 3 stuks 149
VAN MELLE

lïlentos of dropmentosi AC
pak 3 rol nu l £U

ROOMBOTER

Kletsmajoors
pak 12 stuks 125
Choco Prince netje
van 198 voor 175
DELMONTE

Tomatensap
fles 0,7 liter van 149 voor 115

DRIEHOEK

Gevuld speculaas
pak 250 gram 98
BOOM

Dik speculaas
pak 3 stuks 149
Appelmixtaart
±850 gram, met slagroom

Goud volkorenbrood i ge
800 gram, gratisgesneden l UU

VAN ONZE BAKKER

Superunie speculaas* i c
pak 400 gram _ l l U

DUYVIS

Zoute pinda's < R0
zak250gramvan219voor l Uw

VAN HOUTEN

Chocoladies
pak van 185 voor 159

Royal Club Shandy
krat 24 flesjes QQQ
geen 1440 maar nu «f «f O

Shandy glazen
3 stuks 349
Radion zeeppoeder
zak 2 kilo nu

Maggi goudbouillon 1QR
pak 6 ïïter geen 249 nu l SfO

Remia frites saus
emmer 1000 cc, van 398 voor

Riedel goudappeltje
1 literpak van 169 voor 149
Rosé d'Anjou
fles 0,7 liter, van 425 voor 375

DROGISTERIJ - COSMETICA

STERADENT TABLETTEN
% koker 26 stuks van 280 voor

r
169

ZWITSAL BABYSHAMPOO QfiÜ
geen 525 of 448, maar nu WWW

WEES DE NOVEMBERWETVOOR!

FIETS REFLECTORS
voor bagagedrager
van 475 voor

RIJWIELVERUCHTING
compleet met snoer en
dynamo, van 1195 nu

395
995

VOORJAARSBOLLEN • PLANT ZE NU!

APELOOORNSE TULPEN
25 stuks

GOLDEN APELDOORN
TULPEN 25 stuks

GEMENGDE IRISSEN
25 stuks

229

295
259

BOTERMALSE

ROSBIEF
500 gram 748
SCHENKEL
500 gram 375

RUNDER- 50°9ram

HART 3751
FONDUE vanaf

SCHOTELS 750
Maandag 8 okt.
Dinsdag 9 okt
Woensdag 10 okt

VERSE LEVER
GEHAKT H.O.H.
RIBBETJES

heel kilo 350
500

heel
gram 298
l kilo 298 %

MALSE BIEFLAPPEN
500 gram

PEKEL-
VLEES
100 gram
deze week 139

BACON
zonder vet
of zwoerd
100 gram 1491

PARIJSE BOTERHAMWORST
deze week 150 gram

.1

CHOCOLADE

79beker
1/2 liter

BOURSIN
KRUIDEN
80 gram nu

JOLLY

SLANK KWARK
3 smaken
van 99 voor

L1
851
l

COX ORANGE EXPORT KWALITEIT
5 x 1/2 kg, forse maat

EXPORT SPRUITEN Ikilo

GRIEKSE ROSAKI DRUIVEN
HEERLIJK ZOET GRATIS PROEVEN 1 kilo

TROSCHRYSANTEN
per bos 250 2 bossen

PRACHT KAMERHEIDE ™„
vochtige omgeving, pot regelmatig vol laten zuigen

l
w i

"\
425 i

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG:

PREI, HUTSPOT, KOOLRAAP
PANKLAAR 500 gram .

COEBERGH

BESSENJENEVER
1 literfles
geen 1145
maar 995
FLORIJN VIEUX

11951 literfles
van 1325 voor

HARTEVELD

JONGE JENEVER
1 literfles
geen 1295
maar 11501
CHATEAU
LA RAMONNETTE
Bordeau Sup. 1978
per fles



Op maandag l oktober 1979
werd ons zoontje geboren.
Wij noemen hem

FRANK

Jan en Ineke
ten Damme

7251 HR Vorden
Almenseweg 6

Met dank aan God en grote
blijdschap geven wij u kennis
van de geboorte van onze
zoon

Maarten Daniël Andres
Wij noemen hem

DANIËL

Jan Peppelman
I t i e Peppelman-

van den Bosch

Vorden, 30 september 1979
Insulindelaan 22

Jou naam, jou naam, jou naam,
is tüe! alleen voor mensen,
wan l (ioü de Heer weel ook
hoe of je heet.

Geboren:

BeitskeJohannaJoukje

We noemen haar

BEITSKE

J. P. Aartsen
M. Aartsen-den Harder
Ar jen

7251 EM Vorden,
26 september 1979
Stationsweg 12

Ook in de herfst kunnen er
nog goede fietsdagen zijn.
Neem dan een FONGERS

toer-, sport-, trim- of racefiets
Barink, INieuwstad 26 Vorden

Te koop: volbloed drachtige
MRIJ-vaarzen.
B. Voskamp, Schuttestraat
10, telefoo-i 1407

Weggelopen: een katertje ef-
fen donkergrijs met witte
pootjes en een blauwe hals-
band. De Bongerd 6, Vorden

ATTENTIE
CONCERT VORDKNS
MANNENKOOR
in de Christus Koningkerk op
vrijdag 12 en zaterdag 13 ok-
tober, aanvang 20.00 uur.
Voor de liefhebbers onder u
zijn er nog enkele kaarten ver-
krijgbaar.
Verkoop-adressen: schoen-
handel Wullink Vorden en
boekhandel Wolters, Hengelo

Gevraagd bij afwezigheid
moeder: hulp in de huishou-
ding op maandag- of donder-
dagmiddag.
Mevr. de Waard, Beatrixlaan
12, telefoon 2049

Te koop: Duitse herder met
stamboom, 5'/2 maand oud.
Van Bommel, De Steege 9,
Vorden, telefoon 2781

Te koop: 2 ha mais. Briefjes
inleveren vóór donderdag 11
oktober. H. W. Wesselink,
Eikenlaan 23, Vorden, tele-
foon 6774

Op maandag l oktober is de
verkoop van Staatsloten be-
gonnen.
Afhalen uitsluitend 's mor-
gens tussen 9—13 uur en van
17—19 uur.

MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden, te-
lefoon 2367

Fóngers Sprint-Race Spec.
10 versn. Shimano ƒ 666,50

Barink, Nieuwstad 26, Vorden

Te koop: 3 roodbonte pinken,
waarvan l drachtig.
A. J. Klein Ikkink, Oude
Zutphenseweg 5, Vorden

Te koop: meisjesfiets 8-12
jaar. Bleumink, Almenseweg
22, Vorden

HENRI KETTELERIJ
en
DINIE BANNINK

gaan trouwen op 12 oktober a.s. om
11.00 uur in het gemeentehuis „Kasteel
Vorden".

Kerkelijke inzegening om 14.15 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door
ds. J. Veenendaal.

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur in hotel
Bakker, Dorpsstraat te Vorden.

Oktober 1979
Vorden, Het Hoge 37
Hengelo, Kervelseweg 29

Toekomstig adres:
Hoogstraat 38 te Toldijk

HENRY STROOKAPPE
en
JANNY SJOUKEN

gaan trouwen op vrijdag 12 oktober om
11.45 uur in het gemeentehuis „Kasteel
Vorden".

De kerkelijke inzegening is om 12.30
uur in de Hervormde kerk te Vorden.

U bent van harte welkom op onze recep-
tie van 15.30 tot 17.00 uur in café-bar-
feestzaal „De Herberg", Dorpsstraat
lOa te Vorden.

Toekomstig adres: Ruurloseweg 10, Vorden

Op dinsdag 9 oktober a.s. hopen onze
ouders

GERRIT BERENDSEN
MIENTJE BERENDSEN-ROUWENHORST

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Wij hopen dit feest te vieren op zaterdag
13 oktober a.s.

Hun dankbare kinderen,
Ria en Joep Gerrit
Janny en André Gerrie

Receptie van 14.30 tot 17.00 uur in zaal
„de Boggelaar", Vordenseweg te
Warnsveld.

Vorden, oktober 1979 / Van Lennepweg 8

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 13 oktober hopen wij ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Buren, vrienden en bekenden nodigen wij hierbij
gaarne uit op die dag om plm. 19.30 uur in hotel

Bakker een gezellig uurtje door te brengen.

J. G. DE GRAAF
W. M. DE GRAAF-HARSELAAR

De Boon k 45

Langs deze weg willen wij allen hartelijk danken di
ons 25-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke r'.d
hebben gemaakt.

H. WEENK
A. WEENK-KLEIN LEBBINK

Vorden, oktober 1979

Mede namens mijn vrouw en kinderen danken wij u
voor de belangstelling, betoond bij het afscheid jl. 21
september als bode van het Alg. Ziekenfonds
O.G.Z.O.

Het was voor ons een vreugdevolle dag waaraan wij
in blijdschap zullen blijven terugdenken.

Hartelijk dank aan allen die ons de hand kwamen
drukken, doch ook hartelijk dank voor alle bewijzen
van belangstelling in welke vorm dan ook.

Vriendelijk groetend, als steeds,

FAM. J. H. OONK

Vorden, oktober 1979 / Wilhelminalaan 3

Tijdens de kinderboekenweek van 3 t/m 13 oktober
krijg je bij aankoop van een kinder- of jeugdboek, het
boek

„Je weet niet wat je ziet"
van M. Bouhuys voor slechts f 3f-

BOEKHANDEL HIETBRINK
Telefoon 1253

Met diepe droefheid en vervuld van dank voor alles
wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis
van het onverwachte overlijden van mijn lieve vrouw
en onze zorgzame moeder en oma

EVERDINA FRANCISCA HENDRIKA
MOMBARG

echtgenote van R. J. A. Heuveling

op de leeftijd van 70 jaar.

R. J. A. Heuveling
Wil en Wim
Hans en Adrie
Joke en Frans
Ben en Sylvia
en kleinkinderen

7251 EN Vorden, 29 september 1979
Wilhelminalaan 7

De H. Eucharistieviering zal plaats hebben donder-
dag 4 oktober om 10.30 uur in de St. Antoniuskerk te
Kranenburg-Vorden, waarna de teraardebestelling zal
plaatsvinden op de R.K. begraafplaats aldaar.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de
zaal van „'t Wapen van 't Medler" (Eykelkamp),
Ruurloseweg 114.

Moeder ligt opgebaard in het rouwcentrum aan Het
Jebbink 4 te Vorden. Gelegenheid tot afscheid nemen
donderdag 4 oktober 's morgens van half tien tot
kwart voor tien.

I8ÓQ 1979

Het is ons een genoegen u namens de muziekvereni-
ging „Concordia" uit te nodigen voor de receptie ter
gelegenheid van haar

110-JARIG BESTAAN
op zaterdag 6 oktober a.s. van 14.00 tot
16.00 uur in het Dorpscentrum.

Wij zullen uw aanwezigheid zeer op prijs stellen.

Hoogachtend,
Bestuur muziekver. „Concordia"

MEENTE VORDEN
OORBEREIDINGSBESLUIT
l

De Wffgemeester van Vorden maakt bekend dat de
raad dezer gemeente in zijn openbare vergadering van
25 september 1979, onder nummer 11 heeft besloten
dat voor het gebied van de gemeente Vorden, met uit-
zondering van die delen welke vallen binnen de
bestemmingsplannen Vorden 1975, Brinkerhof 1973,
nr. l, Brinkerhof 1973, nr. 2, Kranenburg 1971,
Medler-Tol 1969, Vorden Kom 1976, nr. l, het plan-
gebied van het toekomstige bestemmingsplan Vorden
Kom 1977, het Schapenmeer 1976 en het plangebied
van het toekomstige bestemmingsplan Vorden 1979,
nr. l, zoals nader aangegeven op de bij het voorberei-
dingsbesluit behorende, door de gemeentesekretaris
gewaarmerkte tekening, een bestemmingsplan wordt
voorbereid.
Voor het bovenbedoelde gebied zal het met ingang
van 10 oktober 1979, zijnde de datum van inwerking-
treding van het voorbereidingsbesluit, verboden zijn
zonder of in afwijking van een schriftelijke vergun-
ning van burgemeester en wethouders (aanlegvergun-
ning) een aantal werken - geen bouwwerken zijnde -
en/of werkzaamheden zoals nader omschreven in be-
doeld raadsbesluit uit te voeren, voor zover deze wer-
ken en/of werkzaamheden niet behoren tot de nor-
male onderhoudswerken en/of -werkzaamheden.

Het voorbereidingsbesluit en de bij dit besluit beho-
rende tekening, zomede het aan bedoeld voorberei-
dingsbesluit gekoppelde aanlegvergunningstelsel, lig-
gen vanaf 10 oktober 1979 voor een ieder ter gemeen-
tesekretarie ter inzage.

Vorden, 26 september 1979.

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

Vrijdag- en zaterdagreklame

Balkenbrij!
speciaal voor u gemaakt door

DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470

Gevraagd:

nette hulp in de huishouding

voor plm. 2 halve dagen of 1 hele dag in
de week.

Inlichtingen buro Contact

REPARATIE
was- OM atuasautoMialO!1 .
24 i i i i r - so i vice
Onderdelen d i rek t leverbaar
DE WILD
Rietbergers t raa t 34, / u t p h e n
Tel. 05^0 1M10.

Bloemen zijn langs ieders u r,t;
te \'inden.
Muur niei ieder kun er een
krans van hinden.
\\'ij hebben kelders niet vur-
kensstro . . .
Inplaats van kunstmest,
goed spul voor uw grond.

Henk Graaskamp
Ruurloseweg

Te koop: 2 hektare suikerbie-
tenkoppen. J. Harmsen, Tol-
weg l, Hengelo (Gld.), tele-
foon 05753-1772

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
,,De Olde Meulle"
Goed en niet duur .
Vanaf 50 stuks voor . . f 13,-
SIGARENMAGAZUN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

„ St e nd er kast en''
een goede bolknak
50 stuks f 17,-

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

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

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Schoenen kopen kunt u overal, maar

kwaliteitsschoenen
koopt u bij

Mokkink
Voor een persoonlijk advies en een pri-
ma service:

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

Gevraagd voor zo spoedig mogelijk:

onderhouds-
monteur
voor onze zeer moderne produktiema-
chines.

Gewenst MTS-niveau of door ervaring
vergelijkbaar niveau.

Leeftijd 25 — 40 jaar.

BORSTELFABRIEK
Burg. Galleéstraat 25, Vorden, tel. 05752-1361

Kunstgebittenreparatic
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
TelJfcn2219

Scnoenreparatie
bii ons steeds vlug klaar!!

LINK
prpsstraat 4, Vorden

5lefoon 1342.

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

Pluimvee- en konijnenvereniging
LOCHEM EN OMSTREKEN

Klubshow „Peklo"
op 6 en 7 oktober in
de schouwburg
te Lochetn

Met medewerking van:
Ver. tot bevordering der Bijenteelt
Kon. Ned. Maatschappij Tuinbouw
en Plantkunde
Kanarievereniging Gekleurde Zan-
ger C.L.V. IMoordreyn

Zondagmiddag 7 oktober speciaal
optreden van

Jachthoornkorps „Vivat"
Opening zaterdag van 10.00 tot 21.00 uur en zondag
van 10.00 tot 17.00 uur.

Aantal ingezonden dieren is 450, ongetopt.

De schooljeugd is rijkelijk vertegenwoordigd met
hun troeteldieren.

Ons dagelijks brood
juist voor de kinderen van nu ...

Brood met hoge voedingswaarde en erg smakelijk bo-
vendien. Wordt dagelijks gebakken door de echte
warme bakker.

Eet er veel van, 't houdt u gezond!

ECHT BROOD, STEEDS VERS BIJ:

ff V WlllICCItjC IN BROOD/BANKET

A. G. SCHURINK, Burg. Galleéstraat 22, Vorden, telefoon 1877

Snel even naar Smit:

onge Florijn

Onze oktober/wijnmaandfolder
komt deze week bij u in de bus

VINOTHEEK — SLIJTERIJ

SMIT
Dorpsstraat - Vorden-Tel. 1391
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65 jarig Jong Gelre liet de bossen hun lied zingen

"How maar, stoppen maar. Wie vestaot oe niet". Dat waren in het dorpscentrum
aanvankelijk de meest verstaanbare woorden die het publiek hoorde bij de
jubileumtoneeluitvoering van het 65-jarige Jong Gelre te Vorden. Een uitvoering
die zowel vrijdag- als zaterdagavond werd gegeven.

Een technisch mankement in de geluids-
installatie was er de oorzaak van dat na
enkele minuten spelen opnieuw
begonnen moest worden. Voorzitter
Dick Regelink gaf tijdens zijn openings-
woord een kort overzicht over 65 jaar
Jong Gelre. Hij stelde dat in de begin-
jaren veel werd gedaan aan het geven
van voorlichting. Voor de oorlog telde
de BOG (pas in 1965 werd de naam Jong
Gelre toen de BOG en BOLH samen
gingen) 40 leden. Direkt na de oorlog
werd het accent gelegd op het organi-
seren van excursies. De BOLH bewoog
zich in vroeger jaren veelal op het gebied
van handwerken en welzijnswerk. De

laatste jaren is het ledental verdubbeld.
"Het bestuur biedt de leden thans 50
avonden per jaar", aldus Dick
Regelink.

Hierna werd het toneelstuk "En de
bossen zingen hun lied" voor het voet-
licht gebracht. Een bijzonderheid was
dat het stuk (op een enkele uitzondering
na) door dezelfde dames en heren werd
gespeeld die dat ook ruim een kwart
eeuw geleden deden. Toen gaven de
BOG en BOLH hiervaq een uitvoering.
Voor regisseur Evert Klumper derhalve
geen gemakkelijke taak om het "toneel-
team" tot één geheel te smeden omdat

de spelers vanuit Lichenvoorde,
Emmeloord en omliggende plaatsen
telkens naar Vorden moesten komen om
te repeteren. Wel het is Klumper ge luk t
om het geheel tot een akscptabele
uitvoering te maken. In het eerste
bedrijf verliep niet alles even vlekkeloos
hetgeen een plankenkoorts is toe te
schri jven.

Na de pauze ging het beter met als
ui tbl inkers Johan Pardijs (Jorgen
Offerdsen); mevr. Jo Ni jend i jk
Tjoonk (huishoudster Karin Reimers)
alsmede Jan Bargeman als dagdromer
Claus. Verder werkten mee: mevr.
Hofenck-Wesselink, H. Bouwmeester,
B. Voskamp, J. Weustenenk, mevr.
Rikkers-Koerselman, G. Wolters, E.
Klumper, J. Lenselink en H. Hofenck.

Verwarring in Vordense raad
over taak ad hoe-commissie
Bijna een uur had de Vordense raad nodig om te komen tot een taakomschrijving
van de ad hoe-commissie voor openheid en openbaarheid. In dat uur werd de
verwarring steeds groter en uiteindelijk kwam men er nog niet helemaal uit. Het
ging om een schrijven van mr. R. A. v.d. Wall Bake (VVD), voorzitter van die ad
hoe-commissie. Van de Wall Bake heeft besloten een punt te zetten achter zijn
raadslidmaatschap en heeft om die reden een korte opsomming gegeven van het
werk dat de commissie nog staat te wachten.

De commissie stelt zich voor een
regeling te ontwerpen inzake de
(openbaarheid van stukken, van het
(reglement van orde voor de raads-
vergaderingen te herzien, waar
burgemeester mr. M. Vunderink ge l i j k
de wet op de openbaarheid (van
commissievergaderingen e.d.) maar aan

l vast knoopt, en een onderzoek of er
regels moeten worden opgesteld voor
inspraak van de bewoners van de
gemeente. Als vierde punt kwam
Vunder ink ook nog met het al of niet
beschikbaar stellen van het gemeente-
huis voor (niet openbare) vergaderingen
van de frakties.

;Wat dat laatste betreft zei Vunderink
het gemeentehuis niet de juiste plaats te
vinden voor fraktievergaderingen,
omdat daar te veel kosten aan vast
zouden zitten, maar ook vanwege het
politieke t int je van die vergaderingen.
Socialist B. van Tilburg kwam tegen dat
standpunt in opstand. "Fraktieverga-
deringen zijn voorbereidingen op het

'goed functioneren van het gemeente-
bestuur. En hier kunnen we over alle ter
inzage liggende s t u k k e n beschikken",

j Vunderink zegde toe dat de commissie
'algemeen bestuur zich over dit punt zal
buigen.
Over de vraag of de andere punten op
het door v.d. Wall Bake voorgestele
werkli js t je van de ad hoe-commissie ook
inderdaad in die commissie thuishoren

|;i| ontstond groot geharrewar. Vunderink
besloot dat er dan maar gestemd moest
worden. De openbaarheid van s tukken

H werd met zeven (Pv.d.A), VVD en de
jjf beide wethouders) stemmen voor en v i j f
H tegen door verwezen naar de ad hoc-
ff commissie. Hetzelfde gebeurde met de
H herziening van het reglement van orde.
g| Het regelen van de inspraak van de
11 bevolking kon nog bij geen enkele
11 commissie worden ondergebracht
H omdat de stemmen staakten. CDA-
;i£ wethouder W. A. J. Lichtenberg ging in
isi dit geval met zijn fraktie mee. Volgende

maand, wanneer het nieuwe VVD-
raadslid mevr. mr. J. C. W. Bogaards is

geïnstalleerd, mag ei uug eens gestemd
worden.

Kappen van bomen ter discussie in
Vordense raad
Bomen kappen of snoeien. Daar draaie
vorige week de discussie in de Vordense
raad over het verwijderen van dood
hout in bomen langs openbare wegen
uiteindeli jk op ui t . De raad werd
gevraagd een krediet van 29 duizend
gulden beschikbaar te stellen om 215
eiken en veertig beuken lans de Schutte-
straat en ook nog een aantal bomen
langs de Eikenlaan onder handen te
laten nemen. De bomendienst van de
Heidemij heeft de gemeente geadvi-
seerd.
Pv.d.A'er B. van Tilburg wilde gister-
avond u i tdrukkel i jk van B&W horen
dat het werk niet zal worden uitbesteed
aan de Heidemij, maar aan een bedrijf
uit Vorden of de regio. Maar hij kreeg
niet meer uit VVD-wethouder H. A.
Bogchelman, dan dat meerdere offertes
zullen worden gevraagd. De christen-
democraat W. A. Kok was de eerste die
het woord "kappen" in zijn mond nam,
waar het volgens hem verrotte, holle
bomen betrof. De liberaal H. Tjoonk
nam dit van hem over. "Wilt u voor het
nageslacht bomen, dan nu de kaprijpe
bomen opruimen en nieuwe planten",
waar Bochelman wel mee in kon
stemmen. Burgemeester mr. M.
Vunderink waarschuwde echter dat er
niet mag worden uitgegaan van de hout-
opbrengst, maar dat in de eerste plaats
het landschapsaspekt telt .
G. J. Bannink ging trouwens nog
verder: "Misschien moet de hele laan
wel gerooid worden. En dan mooie
nieuwe bomen aanplanten". Toen werd
Vunderink de spraakverwarring toch
wat al te gortig. Hij wees er op dat er
een krediet werd gevraagd voor het
onderhoud van de bomen aan de
betreffende lanen. Samen met Staats-
bosbeheer kan dan nog worden bekeken
of het inderdaad verstandiger i's een
aantal bomen te kappen. Aldus werd
besloten.

Maandagavond j l . werd in een geheel
bezette zaal Bakker een bijzonder
geslaagde modeshow gehouden. Door
een vi j f ta l mannequins werden hier van
de fa. Lammers (grote matcnspeeialist)
talrijke modellen getoond van de
nieuwe herfst- en wintermode. Naast de
hoofdmodekleuren als bordeaux-rood
en paars werden ook diverse modellen in
de bruine en groene t in ten geshowd. De
stoffen zijn deze herfst over het
algemeen wat dunner en wollig aan-
voelend. De meeste modellen hadden
wat kleinere kragen en bredere schou-
ders.

Ook de algemeen tendens naar de wat
nauwere rokken kwam hier goed tot
u i t d rukk ing . De bijpassende schoenen
van de fa. Wull ink waren veel in suède
uitgevoerd op gemakkelijk draagbare
hakjes. Ook in de laarzenmode was deze
tred naar snede duidelijk te zien, evenals
bij de tassen van fa. W u l l i n k . Het geheel
werd steeds gecompleteerd door
bijspassendc sieraden en brillen van fa.
Siemerink die in alle prijsklassen een
ruime kollektie brengt.

In de pauze waarin de dames op koffie
en cake van de warme bakker van Asselt
werden getrakteerd, was er een verloting
ten bate van het Holy Spirit Hospital in
Bombay die ƒ 700,- opbracht. De zaal
was voor deze avond feestelijk getooid
door de fa. Dijkerman op de manier
zoals men van hem gewend is: uit de
Kunst . Al met al een show die er zijn
mocht en de verwachting wekt dat
Vorden, mede door toedoen van de
deelnemende zaken, zijn funkt ie koop-
centrum nog verder weet uit te breiden.

tingen krijgen bij de heer J. Sloot van
Heeckerenstraat 7, of op de wekel i jkse
oefenavond iedere woensdagavond in
het Pantoffeltje.

Veel belangstelling
op receptie
TTV
De Touwtrekvereniging Vorden hield
het afgelopen weekeinde in zaal Eykel-
kamp een druk bezochte receptie in
verband met het behalen van het
nationale kampioenschap van het A- en
B-jeugdteam en het 640 D ach t t a l in de
zomercompetitie van de Nederlandse
Touwtrekkers Bond. Tal van
aangesloten verenigingen als Hekveld,
Heurc, Oosterwijk, Eibergen, Bathmcn,
Bussloo, Okia, EHTC, Warken enz.
gaven acte de presence. Daarnaast
waren ook de NTB-kadereommissie, de
wedstrijd-, de propagandacommissie,
de Jeugdraad enz. vertegenwoordigd.
Ook de plaatselijke vereniging als
Vrouwenclub Medler, Oranjefeest
Medler, LR en PC de Graafschap, de
VAMC De Graafschaprijders, schiet-
vereniging Medler, bondsorgaan
Trekkcrspost en bondssecrctaris de heer
E. J. Langwerdcn en echtgenote gaven
van hun belangstelling b l i j k .

De kampioensploegen bestaande uit : A-
jeugd Harry Klein Brinke, Bert
Lebbink, Hans Langwerden, Stafan
Bergevoet, Herbert Brummelman, Jan
Klein Gc l t ink , coach Jan Knoef en
trainer Hendrik Jan Dijkman en reserve
Bert Weenk kwamen bijna handen te
kort. Het B-kampioenszestal werd
gevormd door Johan Ruesink, Bert
F o k k i n k , Henk Gosselink, Henk
Steenblik, Richard Engel, Hans Weenk,
Coach Frans Berendsen, trainer H. J.
Di jkman en reserve: Gert Weenk. De
640 kg ploeg, die de t i tel behaalde in de
D-klasse bestond ui t : Theo Zweverink,
Marinus Engel, Bcnnie Langwerden,
Henk Brummelman, Harry Di jkman,
Henk Engel, Bennie Bokstart en res.
Wim Neerlaar. Leider was Jan Knoef,
die ook de training verzorgde.

TTV Vorden-voorzittcr de heer J.
; roet' sprak een welkomstwoord en
feliciteerde zijn jongens met de
behaalde t i te ls . Hij hoopte dat / i j het
volgend seizoen op de ingeslagen weg
zouden voortgaan. Bondsvoorzitter G.

Meulenkamp was verhinderd maar had
s c h r i f t e l i j k z i j n gelukwensen kenbaar
gemaakt. Ook B&W van Vorden deden
dit daar / i j verhinderd waren. Allen
l ie ten hun ge lukwensen verge/eld gaan
van bloemen, cadeaus en of de bekende
enveloppe met inhoud.

Modeshow
fa. Visser
In de fraaie zaal van hotel Bakker in
Vorden, die een ext ra f leurig t i n t j e had
gekregen door de a r t i s t i e k e
bloemdecoraties van K e t t e l e r i j
presenteerde modehuis Visser de na-
jaars- en wintermode. Muz ikaa l
geassisteerd door hammondorganist
Harry Boerboom toonden vier
mannequins een f i jne , draagbare mode
in de maten 38 tot 44. Jeugdig stond een
jurkje in paars met k le in lila m o t i e f j e ,
het model had een ruim aangerimpelde
ronde pas en wijde rok. Een brede
ceintuur zorgde voor een extra slank
taillcbeeld. Een vrouweli jk gheel
vormde een lila kokerrok met twee
plooien aan voor- en achterzijde waarop
een ruime lila coltrui werd gedragen.

Ook dit seizoen valt er volop te combi-
neren, zoals goed naar voren kwam in
een duo van pakjes waarvan rok en
blouse in verschillend dessin onderling
verwisseld weer tot een pak uit één s t uk
worden. De sportieve noot werd
vertolkt door een bordeauxrode jump-
suit die gecombineerd was met een zwart
kort teddy-jasje met bindceintuur. De
mantelmode van Visser waarborgt een
behaaglijke winter gezien het vele
warme moois qua stof en kleur dat
hienn werd getoond.

Het modieuze stapwerk op de/e avond
was ver/orgd door schoenenhuis
Mokking , terwijl mevrouw Von Venle
alles vakkundig becommentarieerde.

Opbrengst kollekte
De in Vorden gehouden kollekte voor
de Vereniging tot steun aan de Nier-
stichting Nederland bracht in totaal een
bedrag van ƒ 9855,66 op. Wij danken
een ieder hartelijk voor hun gave. Ook
dank aan de kollektanten die ons tijdens
deze kollekte ter zijde stonden.

Poppenkast
in bibliotheek
Op woensdagmiddag 10 oktober a.s. zal
er in de bovenzaal van de openbare
bibliotheek weer een
poppenkast voorstell ing gegeven
worden.

KPO
De KPO afd. Kranenburg-Vorden is het
nieuwe winterprogramma begonnen met
een gezamenlijke Eucharistieviering in
de parochiekerk op de Kranenburg.
Deze werd speciaal opgedragen ter
nagedachtenis aan het onlangs door een
noodlottig ongeval omgekomen trouwe
lid Lena Hartman. In zaal Schoenaker
kon voor/.itster mevr. A. Cuppers-
Besselink een Hink aantal dames
verwelkomen , /ij deelde mede dat op 31
oktober a.s. in zaal Herfkens te Baak
een jaarlijkse weduwen- en alleenstan-
dendag /al worden gehouden, waai voor
men zich nog bij het bestuur kan
opgeven.

Broeder Roes ofm. van het Kranenburg-
se Minderbroedersklooster vertoonde
hierna eigen kleurendia's over Nieuw-
Guinea, waar hij meer dan twintig jaar
als missionaris ontwikkelingswerk
verrichte onder de Papoea's, Een en
ander werd met passende achtergrond-
muzick begeleid. De voorzitter d a n k t e
broeder Roes voor /i j n boeiende
inleiding. Op dinsdagavond 30 oktober
zal de Rabobank een avond verzorgen
over reizen.

Bloedafname avond
Het was maandagavond weer gezellig
druk op de jaar l i jkse bloedal name-
avond van het Ned. Rode K r u i s , a fd .
bloedplasma. Velen hebben gehoor
gegeven aan de oproep om te komen
naar de school voor Alg. Vormend,
Biologisch en Agrarisch onderwijs aan
de Nieuwstad, om een halve l i te r bloed
te gven. Niet minder dan 224 flessen
konden de bloetlalnemers uit Amster-
dam meenemen.

Het comité wil dan ook alle
gevers/sters, medewerkers/stcrs, harte-
lijk dank zeggen voor dit mooie resul-
taat .

Kleuterschool op de Kranenburg weer
heropend
met ingang van l oktober

Tot vreugde van de omwonenden is de kleuterschool op de Kranenburg met ingang van maandag l oktober officieel weer
K |1|| |lH HU L wLpSj' van start gegaan. De heroprichting kon worden gerealiseerd omdat men nu weer het vereiste aantal kleuters (20) heeft. Dit

aantal is voorgeschreven door het ministerie van onderwijs, het zijn kinderen in de leeftijd van 4 tol 6 jaar.
Folklore dansgroep "De
Knupduukskes" welke momenteel niet
minder dan 5 spöllemans tot zijn
dansgroep kan rekenen kan nog enkele
aktieve dansleden in de groep opnemen.
De groep presenteert oude streekeigen
dansen en gebruiken van 80 - 100 jaar
oud. -v

Tot de vele activiteiten behoren o.a.
boerenbruiloft, braderie, allerlei VVV
activiteiten. Deelname aan buitenlandse
festivals o.a. Zwitserland, Oostenrijk,
België in 1979. Geïnteresseerden voor
deze folklore dansen kunnen inlich-

"Het is nu twee jaar geleden, op l
augustus 1977, dat de voormalige
Kranenburgese kleuterschool wegens
een tekort aan kleuters moest worden
opgeheven" aldus de huidige voorzitter
van de Samenwerkingsschool
Kranenburg en Omstreken. "De
kleuterschool was toen nog een
onderdeel van de Stichting St.
Antoniusscholen Kranenburg-Vorden
en ook al gevestigd in een gedeelte van
de rk. basisschool op de Kranenburg".

De toenmalige leidster mej. L. Wolbert,

die meer dan 23 jaar de school had
"gerund" werd eervol ontslagen.

Nadien werd naar een mogelijkheid
uitgezien om toch de
onderwijsvoorziening te garanderen en
"draaide" men met een zgn.
particuliere kleuterschool, die min of
meer door gunsten en gaven van ouders,
kerken enz. werd onderhouden. Mej.
Joke Helmink-Duvekotte was toen
leidster. Aan de nieuw-opgerichte
school, die nog een officiële naam zal

kri jgen, is nu benoemd als leidster mej.
Buitink uit Warnsveld. De kleuters die
de school bezoeken zijn niet alleen
afkomstig uit Kranenburg maar ook de
omliggende buurtschappen Medler,
Wiersse, Linde en Mossel. De kleuter-
school, die dus nu bij de basisschool
"inwoont" is een onderdeel van de
Samenwerkingsschool Kranenburg en
Omstreken. Deze school is ontstaan
door samenvoeging van de r.k. basis-
school op de Kranenburg en de
openbare basisschool Linde (Medler-
school).



Volkoren
en molenbruin

ook met kiem en al.

Eet er goed van

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

najaars mode '79
Deze fijne deux-pieces in bouclette stof toont
de nieuwe herfstmodelijn. Het jasje heeft een
verbrede schouderlijn, met smock-versiering. De
sjaalkraag en het schootje accentueren het mode-
beeld nog eens extra. De rechte rok heeft een
split voor meer loopcomfort.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYQfjfl

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN
^ J 331 volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Corona 2000 De Luxe 1978
TOYOTA Cressida De Luxe 1978
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupél976/77
TOYOTA Corolla 1200E 1978
TOYOTA Corolla De Luxe 1977
FORD Taunus 1600 L Kombi 1976
SIMCA 1100 GLS '...1976
VOLKSWAGEN 1600 Variant 1971
MERCEDES 206 diesel bestel
verlengd en verhoogd 1976
SIMCA 1307 GLS 1976
PEUGEOT 104 De Luxe 1975
OPEL Ascona 16S 1978
SIMCA 1000 Rally 1 1976
TOYOTA Starlet 5 Speed 1978

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) -
Vorden - Ruurlo - en Zieuwent.

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256
£rkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA'

AlumVP.V.C. / Hout
* Koude isolerend
* Geluiddempend
* 30 jaar praktijk

ervaring

WICHHAR'
ZONWE ING
Amhemseweg 115, Zevenaar.
Tel. 08360-24247
Showroom Industriestraat 14.

Showroom geopend. Vrijdag 16.00-21.00 uur.
Zaterdag 10.00-14.00 uur.

OoA roer beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg - Vorden

Een Gazelle rijwiel
goed gebouwd, grondig gekontroleerd.

Dat is op zichzelf al een garantie.

GAZELLE RACEFIETSEN
10 versnellingen 385,

FA SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.), tel. 05753-7278

SPORTIEVE MODE
VERA so-35 94.95
36-42 99.95
Vera heeft t gewoon.
Met deze juchtenleren
schoen en te gekke
licht-gewicht
zool is sukses
verzekerd.

Een sportieve loafer waarin
suède en leer stijlvol samengaan
Regina heeft een crêpe zool,
een heel apart stiksel
en staat uitstekend
onder een pantalon.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden - Telefoon 1342

VERLOTINGSMARKT

Bon
Naam:

Adres:

Op de a.s. vrijdag te houden verlotingsmarkt vindt u een uit-
gebreide sortering

i

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en de bon ingevuld met
hun naam, adres en woonplaats in de bus deponeren,
dingen mee naar één van de waardevolle prijzen, beschik-
baar gesteld voor de bezoekers van deze markt.

De prijzen zullen precies om 11.00 uur v.m. worden
uitgereikt.

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT
IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

duidelijk en volledig invullen, uitknippen en in de bus deponeren

Woonplaats:

De Vordense markt... altijd een bezoek waard!!!

Uit onze tapijt-
en gordijnenshop:

f scherp
geprijsde
sfeervolle
troeven!

Fraai gestreepte gordijnstof in een
uitstekende acryl kwaliteit Hangt perfekt en
voelt wolachtig aan. Tweezijdig mooi!
Kies nu uit de kleurstellingen bruin,
groen en rood. Kleurecht en krimpvrij.
Breed 120 cm., per meter 23,90

ADMIRAAL
Een vorstelijk tapijt 100% zuiver scheerwol.
Mooi grof genopt en bijkans onverslijtbaar.
Kompleet met solide foamrug. Kies uit de
kleuren beigebruin, lichtbeige en
donkerbeige. Breed 400 cm. Normale
prijs 229,-. Nu bij ons voor de
uitzonderlijke scherpe prijs van

189,- per strekkende meter.

***node in textiel!
2OO erkende interieurverzorgers staan erachter!

BOOMKWEKERIJEN

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

CONIFEREN, HEIDE, VRUCHTSTRUIKEN,
VASTE PLANTEN, HEESTERS, BOMEN

EN KLIMPLANTEN. Alles in diverse soorten
en rechtstreeks van de k weker ij.

Particulierenverkoop alleen op VRIJDAG EN ZATERDAG



EN DAT IS NOGAL WAT:

Ons bedrijf is door de internationale organisatie van Keur
slagers met 800 bedrijven in Nederland en België, goedgekeurd en dat

wil zeggen: vleeskwaliteit; uitstekend! Hygiëne; meer dan goed!
Winkelpresentatie; netjes en modern! Vakmanschap; prima!

Aan ons is het nu om deze kwaliteiten verder uit te bouwen en samen met de Keurslager
organisatie zodat we u vanaf nu nog beter kunnen bedienen, dan nu reeds het geval is.

DE FEESTREKLAMES GELDEN T/M ZATERDAG 6 OKTOBER.
Ter gelegenheid van ons Keurslagerlidmaatschap
bij aankoop van een puur sappige goudgeel
gerookte Keurslager- rookworst 1 POND ZUURKOOL

ELKE WEEK WEER

UIT EIGEN SLACHT HET FIJNSTE RUND,
KALFSENZUIGLAMVLEES.

- Kom en overtuig uzelf -

MAGERE

BORSTLAPPEN
500 G RA M

HOLLANDSE

BIEFSTUK
100 GRAM

525

DE EXCELLENTE KWALITEIT
VARKENSVLEES KOMT 3 MAAL PER

WEEK VERS IN HUIS
TER KENNISMAKING

VARKENS-

SCHNITZEL
100 GRAM

RIB EN HAAS

KARBONADE
500 G RAM

175

DE MEESTE VAN ONZE VLEESWAREN

MAKEN WE NOG ZELF
VOLGENS OUDERWETSE MAAR ZEER

SMAKELIJKE RECEPTEN

SPECIALITEITEN

ZIJN ER TEGENWOORDIG
TE KUST EN TE KEUR.

g
GEVULDE

PROCUREURSCHIJF
100 GRAM

HEERLIJKE

BOTERHAM
WORST 150 G R

ECHTE

KOOKWORST
AAN'T STUK 250 G R

VERS GEGRILLDE

VARKENS
ROLLADEiooGR

139
249
179

UIT EIGEN KEUKEN

NASI EN BAMI
500 GRAM 259

FRISSE
SELLERIJ SALADE

100 GRAM

EXTRA SMEUÏGE

PEPERPATÉ
100 GRAM 119

KEURSLAGER

VLOGMA
ZUTPHENSEWEG 16 VORDEN TEL: 05752 -1321

woensdag 10 oktober a.s. opent:

CAFÉ - BAR - ZAAL

Café - Bar
gelegenheid voor o.a.:

Zaal

De Herberg'

Openingstijden

het nuttigen van een eenvoudige lunch, zoals diverse belegde broodjes, soepen, uitsmijters etc.
koffie- of borrelpauze tijdens de markt op de vrijdagmorgen
het leggen van een kaartje of het maken van een praatje aan onze gezellige stamtafel

- een avondje uit aan de sfeervolle bar.

zoals vanouds uw adres voor bruiloften, recepties, vergaderingen, feestavonden etc.

: een horecabedrijf waar jong en oud zich thuis zal voelen.

maandag, dinsdag en woensdag van 10.00 uur v.m. tot 01.00 uur
elke donderdag gesloten, behalve de zaal, deze is het gehele jaar door te reserveren
vrijdag van 9.00 uur v.m. tot 02.00 uur
zaterdag en zondag van 12.00 uur v.m. tot 02.00 uur.

Openingsreceptie : woensdag 10 oktober van 15.00 tot 17.00 uur. 's Avonds voor genodigden.
Donderdag 11 oktober GESLOTEN
Vrijdag 12 oktober de gehele morgen gedurende de markt gratis koffie drinken in ,,De Herberg".
Verder de gehele dag 1e konsumptie gratis en daarna verlaagde konsumptieprijzen nl. f 1,— en f 1,50
(normaal f 1,25 en f 1,90)



In verband met een interne verbouwing zijn wij a.s.

maandag, dinsdag
en woensdag 8 t/m
1O oktober gesloten

HELIY1INK
VORDEN i'JTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt , Delden.

FRUITVERKOOP

o.a. James Grieve, Lobo,
Goudreinetten, hand- en
stoofperen

Elke zaterdag van 9-12 u.

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden

Wegens interne reorganisatie

totale leegverkoop
van tapijt en show-
roomkeukens
Zeer aantrekkelijke prijzen

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Vorden

Grandioze
aanbiedingen
Duoblock Sphinx 0

91 m
in de kleuren mosgroen, beige, kal.geel m* • Jr

225 OOcamel fcfc^,WW

299 OOhoning efc^^yWW

f *
wastafel 60 cm
in de kleuren mosgroen, beige, kal.geel

camel .

honing

61,50
115,00

Plaatstaal ligbad
in de kleuren mosgroen, beige, kal.geel l mm 3 ƒ WW

132,00
160,00

camel

honing

Klosetpot
in de kleuren mosgroen, beige 67,00

^^ Luxe douchewand
met vouwdeur
hoekopstelling 80 x 80 x 180

hoekopstelling 90 x 90 x 180 41 5,OO

Kranen
wastafelmengkraan

douchemengkraan met handdouche.

badmengkraan inklusief handdouche

30,50
64,50
56,50

zonnebank
afmeting 200 x 68 cm 125O,

Sauna
afmeting 200 x 200 x 200 cm
inklusief kachel, thermostaat, banken enz. 3950,-

Prijzen: inkl. 18% b.t.w. uitsluitend a kontant afgehaald

Geldig: zolang de voorraad strekt

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.)Tel. 05753-2121

All* «oort«n
bouwmaterialen In

•t««n. kunttttof «te.
Grot» koll«ktl«

k«uk«nlnrlchtingen.
Wand-, vloertegels «r
plavultan: duizenden

mogelijkheden
Open heerden.

hout/ gat/
elektriech

Isolatiematerialen
voor vloar. muur dak

Tuinartlkalen:
bloambakkan.

bankan, vijven.
tegels, patioblokken

atc.
Plaatmaterialen in
board. gips. pvc.

asbest etc.
Voor da agrarische

sektor batonroosteri
voederbakken etc.
'and. grint, cement.

Dakbedekking*
.. materialen: .pennen,
platen, rubberroid.

1 Badkamerinrich-
tingen.

Fijn keramiek
ie*r origineel,
handgemaakt.

Kom
KEUKENS

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrijdags tot
21.00 uur, zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel 05735 2000'

zondag 7 oktober, aanvang 13.00 uur

autocross Keyenborg
Aan de start verschijnen:

PLAATSELIJKE RIJDERS
STANDAARDKLASSE
SPORTKLASSE

Parkeerterrein tegenover hotel „de Eikenboom'

vernieuw"WW
uw huis- of slaapkamer met een tapijt
uit onze grote voorraad, alles aoo cm br.

ZUIVER WOL BERBER
in bruin en donkerbeige 400 cm breed... .

TArlJI voor hal, trap en woonkamer
objektenkwaliteit nu

239,-

109,-
UITSCHIETER

ZUIVER WOLLEN TAPIJT 19Q
meeneemprijs l *CUr~

SLAAPKAMERTAPIJT

diverse dessins U«Jf~ Dof' U*Jr"

EXTRA VOORDELIG

SLAAPKAMERTAPIJT
in 2 kleuren, meeneemprijs 29,-

Tapijt voor elke ruimte en voor ieder gebruik o.a.
Bergoss, Forbo, Parada, Interfloor.

Ook op voorraad Novilon voor keukens, gangen,
badkamers.

En als steeds:
een goed en vakkundig advies en ...
tapijt gratis gelegd.

Wooncentrum

Dorpsstraat 13

Vrijdags koopavond - Woensdags de hele dag open - Maandags gesloten

Voor een betrouwbare gebruikte auto

naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend
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