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Geslaagde Modeshow

Modehuis Lammers heeft dinsdagmorgen in samenwerking met Wullink-schoenen en optiek Siemerink, voor een talrijk
publiek, de nieuwe Herfst- en Wintermode geshowd.
Zaal Bakker in Vorden was voor deze gelegenheid opgefleurd met bloemstukken van Bloemsierkunst Dijkerman.
"De mode schrijft deze winter een fijne, eenvoudige belijnning voor", zei ladyspeaker Mevrouw Ardesh in haar inleidend
praatje. Warme kleuren en dan vooral rodekool-rood en petrol-groen zijn volgens haar favoriet. De stof waaruit de kle-
ding is vervaardigd bevat veel wol, winterkatoen, polyester en acryl met mohair.

De kleding werd in de maten 42, 44 en
46/48 geshowd, want Lammers is specialist
in grote maten.
Japonnen
De japonnen voor de grote maten zijn wat
de halsafwerking betreft aangepast aan het
modebeeld, want veel jurken hadden een
opstaand boordje met ruches. Nieuw zijn
de vleermuismouwen en de soms asymetri-
sche sluiting. Bij de twee- en driedelige pak-
jes zagen we klassieke modellen, maar ook
gebreide rokken en pullovers van onder
andere acryl met mohair of een menging
van wol/zijde/acryl.

Ook de overgooiers ontbraken niet en er
werd veel combinatiemode gezien, be-
staande uit rok, blouse en hes.
Er werd een tweetal mantalnakken ges-
howd, waarvan het ene een klassiek
blauw/grijs tweedpak was en het andere be-
stond uit een donkerblauwe blazer met een
geruite rok.

Jassen
Mooie klassieke mantels werden getoond,
waaronder een bruine scheerwollen Lama
jas. Daarnaast zagen we sportieve katoenen
Chintz-jassen.

Scho«
Bij delWïoenen die geshowd werden, vie-
len de bronsbruine pump en de donkerrode
luxe gemakschoenen op. Voorts werden
ballerina's van chroom- en lak leer gezien.
Wull ink heeft een uitgebreide collectie ge-

en die aangepast zijn aan het
. Ook voor laarzen en tassen kan

men goed bij Wullink terecht.

De brilmonturen die optiek Siemerink liet
zien, waren over het algemeen van een dun-
ne rand voorzien en aangepast aan de kle-
ding.

Veilig Verkeer afd. Vorden
Evenals voorgaande jaren zullen ook nu
weer bij alle Vordense scholen voor lager
onderwijs de fietsen van de schooljeugd ge-
kontroleerd worden op de vereiste voor-
schriften voor gebruik op de openbare weg.
De kontrole zal verricht worden door een
samenwerkende groep van V.V.N, en Rijk-
spolitie en zal medio oktober plaats vinden.
Uit de opgedane ervaringen in de afgelopen
jaren is gebleken dat er vaak veel aan de fiets

mankeert, maar ook dat het percentage goe-
de fietsen tijdens de kontrole stijgende is.
De commissie hoopt dat deze stijging zich
dit jaar in versterkte mate voortzet. Over-
wogen wordt om na enige tijd tot een her-
kontrole te komen. Voor de laatste week
van oktober staan weer de traditionele ver-
lichtings- en bandenkontroles bij alle Vor-
dense garages gepland.
Nadere mededelingen worden binnenkort
door de afdeling Vorden van Veilig Verkeer
bekend gemaakt.

Knupduukskes terug uit
Munchen
De Vordense folkloristische dansgroep De
Knupduukskes is teruggekeerd uit Mun-
chen, waar werd deelgenomen aan de
Oktober-feesten. De groep kwam op vrijda
in de Beierse hoofdstad aan, waar men
werd ondergebracht in een internationaal
jeugdhotel, samen met diverse andere bui-
tenlandse groepen. Zaterdagmorgen was er
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Aanwijzing leden raadscommissies voor ad-
vies en bijstand aan de gemeenteraad.
In de raadsvergadering van 21 september
j.l. zijn de commissies voor advies en bij-
stand aan de gemeenteraad vastgesteld.
De raadscommissie voor algemeen be-
stuur c.a. bestaat uit de heren:
J. Bosch
H. Tjoonken
G. Chr. Voerman
Voorzitter van deze commissie is burge-
meester Vunderink. Deze commissie zal in
de regel op de dinsdag voorafgaande aan de
raadsvergadering bijeenkomen om 20.00
uur.

De raadscommissie voor financiën c.a. be-
staat uit de heren:
H.J. Graaskamp,
M. Groen,
R.J. van Overbeke en
A. Ploeger.
Voorzitter van deze commissie is wethou-
der Bogchelman. Deze commissie zal
eveneens op de dinsdag voorafgaande aan
de raadsvergadering bijeenkomen, maar
dan om 19.00 uur.

De raadscommissie voor openbare werken
c.a. bestaat uit de heren:
E. Brandenbarg,
W.A.J. Lichtenberg en
A.J. Stoltenborg.
Voorzitter van deze commissie is wethou-
der Geerken. Deze commissie zal op
woensdag voorafgaande aan de raadsverga-
dering bijeenkomen en wel om 19.00 uur.

De raadscommissie voor sport c.a. bestaat
uit mevrouw
M. Aartsen-den Harder en de heren
E. Brandenbarg en
A.J. Stoltenborg
Deze commissie vergadert op de woensdag
voorafgaande aan de raadsvergadering,
voorzitter van deze commissie is de heer
Geerken. Deze vergaderingen beginnen
om 20.00 uur.

Zoals gebruikelijk zullen de exacte data en
tijdstippen waarop de commissievergade-
ringen plaatsvinden onder deze rubriek ge-
publiceerd worden evenals de meeste pun-
ten waarover gesproken zal worden. De
vergaderingen zijn in de regel openbaar.

Publikaties ingevolge de Wet Arob.
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.

Voor nadere inl ichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling I ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer B.H. Tiessink, Deldense-

broekweg 5 te Vorden, voor het bouwen
van een kunstmestsilo aldaar.

2. Aan de heer G.J. van Ark,Wildenborch-
seweg 19 te Vorden, voor het veranderen
en vernieuwen van een veestal aldaar.

Te verlenen bouwvergunningen met ge-
bruikmaking van de algemene verklaring van
geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van
Gelderland.
Bouwplannen waar het college van Burge-
meester en Wethouders het voornemen
mee heeft te verlenen met gebruikmaking
van de door Gedeputeerde Staten van Gel-
derland afgegeven algemene verklaring
van geen bezwaar.
1. Aan de heer B.H.A. Mull ink, Gan-

zesteeg 7 te Vorden, voor het gedeelte-
lijk veranderen en vernieuwen van een
varkensschuur aldaar.

2. Aan de heer J. Beerling, Vissersweg40te
Eist, voor het veranderen van het woon-
huis Zutphenseweg 84 te Vorden.

3. Aan de heer M.M. Gotink, Lankampweg
4 te Vorden, voor het bouwen van een
paardenstal aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 14 oktober
1982 ter visie bij de afdeling gemeentewer-
ken.
Eventuele bezwaren dienen binnen deze
termijn schriftelijk aan het college van Bur-
gemeester en wethouders kenbaar ge-
maakt te worden.

samen met een dansgroep uit Sardinië een
optreden in het Olympisch dorp. 's Mid-
dags volgde er een proefoptreden in het ge-
bouw van circus Krone.
In hetzelfde circus namen de Knupduuks-
kes 's avonds deel aan een groots opgezet
non-stop programma. Aan dit programma
namen vele buitenlandse groepen deel,
waaronder een groep uit Japan. Er waren
2500 toeschouwers.

Zondag stond er een grote optocht op het
programma. Hieraan werd door 7000 per-
sonen deelgenomen. Het aantal toeschou-
wers werd geschat op ruim 2,5 miljoen. "De
Knupduukskes" beeldde hier een ouder-
wetse boerenbruiloft uit, kompleet met
bruidskoe.

Maandag werd afscheid genomen. Dit ge-
beurde samen met de dansgroep uit Sardi-
nië en een Amerikaanse muziekkorps in
het raadhuis van Munchen. Hierbij was
ook de burgemeester aanwezig. Er werd
een dansje gemaakt, geschenken uitgewis-
seld, waarna men zich in de kelder tegoed
deed aan brood met bier. 's Middags werd
de terugreis naar Vorden gemaakt en kon
worden teruggezien op een uitermate ge-
slaagde trip. Tijdens deze feesten werden
kontakten gelegd met dansgroep uit Sardi-
nië, Noord-Duitsland en Milaan.

Bloedplasmaavond geslaagd
Maandag 27 september heeft de afdeling
Vorden van het Nederlandse Rode Kruis
weer haar tradionele bloedplasmaavond
georganiseerd. De opkomst van het aantal
vaste donors was iets minder dan vorigjaar,
echter het comité mocht een groot aantal
nieuwe meest jeugdige, donors begroeten.
Ruim 200 personen gaven gevolg aan de
oproep en zorgden same^MDrca. 100 liter
bloed.
Dit jaar werd naast een haemaglobine bepa-
ling, ook de bloeddruk gemeten alvorens
tot afname werd overgegaan.
5 donors moesten op grond van het voo-
ronderzoek voor dit jaaj^fcprden afgewe-
zen. ^^

Uit het politie-rapport
Inbraak
Ingebroken is er in de nacht van 24 op 25
september in café-restaurant De Herberg.
Behalve de gebruikelijke braakschade
wordt enig wisselgeld alsmede geld uit de
automaten vermist.

Klacht binnengekomen
Bij de politie is een klacht binnengekomen
tegen een man die op 24 september j.l. op
de Lindenseweg de openbare eerbaarheid
oneer aandeed.

Gevaarlijk speelgoed
De rijkspolitie heeft een vijftal knaapjes op
het bureau ontboden en hen terdege voor-
gehouden wat de gevolgen kunnen zijn van
het spelen met vuur en andere gevaarlijke
stoffen. De knapen hadden n.l. een benzi-
nebom vervaardigd en wilden deze op de
spoorrails tot ontploffing brengen. Eerder
hadden ze ook al een vuur gemaakt dat
door omwonenden echter was geblust.

Aanrijdingen
Op de Horsterkamp botste B uit A op een
voor hem staande auto, bestuurd door in-
woner H. Beide auto's wilden op de Ruur-
loseweg richting Kranenburg. H. stopte
wel voor een van links komende auto, B zag
deze te laat. Materiele schade was het ge-
volg.

Op de Insulindelaan wilde E. uit Vorden
rechtsafslaan naar een oprit. Juist wilde
bromfietser W. passeren. Alleen materiele
schade.

Ter hoogte van de Lindeseweg stak wielrij-
der B. uit Hengelo onverwachts de Henge-
loseweg over. De personenauto, bestuurd
door L. eveneens uit Hengelo, kon de wiel-
rijder niet meer ontwijken. De wielrijder
werd met ernstig beenletsel overgebracht
naar Het Spittaal.

Bromfietser W. uit Vorden slipte in de
bocht van de Hackfortselaan en belandde
tegen een boom. Met rugletsel is hij ver-
voerd naar Het Spittaal.

Op de Kruisdij k constateerde de rijkspoli-
tie dat A. uit Zutphen tegen een rechts van
de weg staande boom was gereden. De po-
litie kon de bestuurder die zijn weg had ver-
volgd achterhalen. Hem werd een blaastest
en bloedproef afgenomen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NIEUWS
VAN DE KERKEN

Bloemendienst in Herv.
en Geref. kerk
a.s. Zondagmorgen 3 oktober wordt zowel
in de Gereformeerde kerk als ook in de
Hervormde kerk de zo genoemde Bloe-
mendienst gehouden, in samenwerking
met de Zondagsschool, de Jeugdkerk en de
Clubs. Na de dienst worden dan de vele
bloemen gebracht naar het Bejardencen-
trum, de Verpleegtehuizen, hoogbejaarde
en zieke gemeenteleden en verder ook aan
enige gemeenteleden als teken van ver-
bondenheid en medeleven met elkaar.
U kunt bloemen brengen a.s. zaterdagmor-
gen 2 oktober bij de toren-ingang van de
Dorpskerk. Wel graag een beetje op tijd,
aan het begin van nde zaterdagmorgen, la-
ten we zeggen: voor kofile-tijd.
De Bloemendienst is een gezinsdienst
voor het hele gezin. Het is dan ook de be-
doeling dat de kinderen zo veel als moge-
lijk bij de ouders plaats nemen in de kerk.
Kinderen die alleen komen, dat kan ook,
worden door een leidster/leider van de
Zondagsschool opgevangen bij "de Voor-
de" om dan samen de kerk in te gaan. Het-
zelfde is stellig ook wel mogelijk bij de in-
gang van de Gereformeerde kerk. Het wor-
den zondagmorgen vast en zeker twee fleu-
rige diensten.

Avonddienst in de
Dorpskerk
We willen er graag op wijzen, dat op de eer-
ste zondag van de maand, zondag 3 okto-
ber, in de Herv. Dorpskerk ook een avond-
dienst gehouden wordt. In deze avond-
dienst hoopt dit keer voor te gaan Ds J.
Veenendaal.

De Chr. Gemengde
Zangver. "Excelsior"
Namens het Bestuur van bovengenoemde
zangvereniging geven we het volgende be-
richt door: "Excelsior is weer met de repeti-
ties begonnen. Op de woensdagavond zin-
gen we als gemengd koor in het Vordense
Dorpscentrum. We zouden ons koor graag
met nieuwe leden versterkt zien. Kom eens
een avond met dit koor kennis maken.
Voor meer informatie kunt u bellen: Mevr.
Luichies, telefoon 2248".

U blijft denken aan...
de doorlopende aktie: Gast aan tafel?! Be-
gin november kunt u de gevulde spaarkara-
tonnetjes weer inleveren: om precies te
zijn: tijdens de Dankdienst voor gewas en
arbeid op woensdagavond 3 november in
de HErv. Dorpskerk.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: J.M. Meijer en A.G.
Loman: B.J. van den Brink en H.S. de
Boer.
GEHUWD: W.J.P. van Walsem en H. Ze-
venbergen: J.P. van 't Hoff en N.E. Wijn.
OVERLEDEN: J.J. Huitink, oud 61 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur: Eucharistieviering
Zondag 10.45 uur: Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 3 oktober 10.00 uur: ds. J. Veenen-
daal, De Bloemendienst.
19.00 uur: ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 3 oktober 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra.

19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 2 en zondag 3 oktober: dr. Vane-
ker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s. v. p. boodschappen en dringende kon-
sulten bij de dienstdoende arts van 9.00-
9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 2 oktober 12.00 uur tot maan-
dagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277. Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
H. van Dam, Lochem, tel. 05730-1684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen om
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon: Oktober.
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
voor 8.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.3,0 - 9.30 uur.

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K.A.Altena, spreekuren dinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur . Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPH A-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Llitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BILBIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30
uur; do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av.
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. .1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.





Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van Maria Henrica
Sietske
we noemen haar

MARIEKE

Jan en Femke
van Solderen
Hans

24 september 1982
Mulderskamp 9
7251 EXVorden

Langs deze weg willen wij
iedereen danken voor de vele
blijken van medeleven bij het
verlies van onze lieve

JEROEN

En voor de geweldige hulp van
allen tijdens en na de brand.

Gerda en Bennie
Mullink
Gerben en Guido

Wij zijn beiden heel dankbaar
't Is een fijne dag geweest
Wij zullen nooit vergeten
Ons mooie bruiloftsfeest
Geschenken, bloemen, wensen
We kregen er heel veel
Van al deze attenties
Was ook van u een deel
Heel, heel hartelijk dank

DINY, BEREND BEKMAN
en kinderen
De Horsterkamp 13, Vorden

Stenderkasten-sigaren Lek-
ker, licht en goedkoop.
Wilde havana 50 st. f 15,50
Senoritas 50 st. f 14,00
Wilde spriet 50 st. f 10,00
Sig. Mag. "Jan Hassink"
Raadhuisstraat 14.

Zo'n fijne halfwollen onder-
blouse. Heerlijk warm koopt u
bij:

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden.

STENEN
Holtslag, Ruurlo
Tel. 05735-2000.

Een bezoek aan de bloemen-
tentoonstelling van Floralia op
vrijdag, zaterdag en zondag a.s.
is altijd de moeite waard.

'e herenpantoffel die
klaarstaat

m sport/ef corrjumy voor een sportieve pn/s

40-46 20,~

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden
tel. 1342

Reeds ontvangen: NCRV-Ka-
lenders Ja, natuurlijk 1983.
Haal hem nu. Tevens nu bestel-
len Elsevier belasting-almanak
1983.
Boekhandel "Jan Hassink""
Raadhuisstraat 14

Ten Cate ondergoed voor het
hele gezin

LAMMERS
a/d Zutphenseweg in Vorden
heeft het.

Onderhouds adviezen
Schoolstr, 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
als mede papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Met het hele gezin naarde Flo-
ralia tentoonstelling a.s. vrij-
dag, zaterdag en zondag.
DOEN! Het is de moeite waard.

THEO SCHOTSMAN
en

GERDIEN RUITERKAMP

gaan trouwen op 8 oktober 1982 om 11.00
uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 11.45 uur in de
N.H. kerk te Vorden door de weieerwaarde
ds. Verhaere.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in Café-Rest. „de Boggelaar",
Vordenseweg 32, Warnsveld.

Vorden, Joostinkweg 6
Hengelo, Sarinkdijk 17

Toekomstig adres:
Joostinkweg 6, Vorden

SYLVIABRUIL
en

BENNYTJOONK

i
$i§§
T

?-«-̂ X "̂*̂ ri'-̂ X^V&P1

gaan trouwen op vrijdag 8 oktober a.s. om
14.00 uur in gemeentehuis Kasteel Vorden.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur.
Dagadres: zaal Schoenaker, Kranenburg,
Vorden.

September 1982
Jan Dimmendaalstraat 9, Ruurlo
Schimmeldijk 2, Vorden.

JAN WULLINK
en

JOKE WOPEREIS

geven u mede namens wederzijdse ouders
kennis van hun voorgenomen huwelijk op
donderdag 14 oktober 1982.

De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden
om 10.00 uur in het gemeentehuis te Vor-
den.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.00 uur in de St. Antonius van Padua kerk
te Kranenburg, door pastoor van Zeelst en
ds. Veenendaal.

Dagadres: zaal Schoenaker, Ruurloseweg
64, Kranenburg. Wij nodigen u uit op onze
receptie van 16.00 tot 17.30 uur.

Toekomstig adres:
de Boonk 51, 7251 BT Vorden

G.TH.H. HUMMELINK
en

CJ. HUMMELINK-WINKELMAN

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.00 uur in zaal Michels te Hengelo Gld.

Vorden, oktober 1982
Spiekerweg 4

Bedroefd, doch dankbaar voor zijn grote liefde, toewij-
ding en zorg, moesten wij afscheid nemen van onze lie-
ve vader, grootvader en overgrootvader

DERK HIETVELD
weduwnaar van J.L. Straatman

op de leeftijd van 85 jaar.

Vorden: B.J. Hiddink-Hietveld
Canada: A. Hietveld

A. Hietveld-Ribbink
Vorden: A. Heekman

D. Gotink-Hietveld
D.Gotink

Barchem: DJ.L. Esselink-Hietveld
DJ. Esselink

U.SA.: G. Meenink-Hietveld
D. Meenink

Zelhem: A. Lenselink-Hietveld
G. Lenselink
klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 23 september 1982
Hoekendaalseweg 1

De begrafenis heeft maandag 27 september te Vorden
plaatsgehad.

Wegens sterfgeval

donderdag 30 september

GESLOTEN
Schoenmakerij

A.L. VISSER

f

Op vrijdag 8 oktober a.s. hopen wij met on- §
ze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig {

huwelijksfeest te vieren §

Met diepe droefheid, maar vervuld van dank voor alles
wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat
na een langdurige ziekte toch nog onverwacht van ons is
heengegaan onze zorgzame moeder en oma

HENDRIKA JOHANNA BRINKS
weduwe van H. Visser

op de leeftijd van 67 jaar.

Deil: M. Eilers-Visser
CJ. Eilers
Ronald
Wendy
Michael

Vorden: A.L. Visser
B.H.Visser-Donderwinkel
Mester
Jan Hein

Vorden, 26 september 1982
De Steege 20

Korrespondentie-adres:
A.L. Visser, Hertog Karel van Gelreweg 4,
7251 XL Vorden

Moeder is opgebaard in het rouwcentrum Het Jebbink
4 te Vorden, alwaar gelegenheid tot condoleren woens-
dag 29 september van 19.00 tot 19.30 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 30
september om 13.00 uur in het rouwcentrum, aanslui-
tend heeft de begrafenis om 14.00 uur plaats op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze lieve
zuster, schoonzuster en tante

H J. BRINKS
weduwe van H. Visser

op de leeftijd van 67 jaar.

Vorden: H.J. Brinks
J. Brinks-van Wey
G. Voorhorst-Brinks
G. J. Voorhorst

Lochem: A.G. Brinks
D. Brinks-Hofmeijer
neven en nichten

Vorden, 26 september 1982

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

Meisje, 16 jr, vraagt werk i.d.
huish. voor de zaterdagmorgen
Tel. 2121

Komt U a.s. vrijdag, zaterdag
en zondag a.s. ook een kijkje
nemen op de Floralia tentoon-
stelling?

Woningruil aangeboden
van nieuwbouw Ruurlo naar
Vorden.
Brieven onder nr. 29-1
Bureau Contact

UITGEWASSEN
GRINDTEGELS
Holtslag, Ruurlo,
tel. 05735-2000.

Graag wil ik kinderen helpen
die met bepaalde leerstof op de
basisschool of in de lagere
klassen van het voortgezet on-
derwijs wat moeite hebben,
'k Denk hierbij ook aan huis-
werk-begeleiding.
Christien Krajenbrink, onder-
wijzeres, Ruurloseweg 19,
telefoon 1336.

Te huur:

WINKELPAND 80 m?
gelegen Burg. Galleestraat 44,
Vorden. Geschikt voor vele
doeleinden: eventueel show-
room, kantoor, praktijkruimte
etc.

Telefoon 08340-24033

Te koop: pimpernel eetaard-
appelen bij:
T. Leunk, Wildenborch
Telefoon 05752-6702

Te koop: Philips stereo ver-
sterker 2 x 20 watt, 2 mini bo-
xen 30 W.
Tel. 6691.

Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Oortgiesen"

Brinkerhof 82, Vordert
Tel. 2783. M.I.Gedipl.

Aangenaam verrast en bijzonder getroffen ben en blijf ik
door de overweldigende belangstelling op de af-
scheidsreceptie van onderwijzer aan de Openbare
Dorpsschool naast het aangeboden cadeau van de oud-
leerlingen overtroffen de zee van bloemen, enveloppen
met inhoud, geschenken in welke vorm dan ook, mijn
stoutste verwachtingen.
Bijzonder dank aan de Oudercommissie, welke mij deze
receptie aanbood en voorbereidde.
Eveneens aan de nu oud-collega's, die met de school-
jeugd bij de aanbieding van hun cadeaux voor een koste-
lijke middag zorgden.
Onmogelijk in staat zijnde om iedereen persoonlijk te
bedanken, meen ik het langs deze weg te moeten doen.
Mede namens mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
onze allerhartelijkste en welgemeende dank voor deze
onvergetelijke dag.

MEESTER VAN DIJK

VAKANTIE
9 t/m 16 oktober

Kapsalon

P. SIETSMA
Dorpsstraat 1, tel. 1984

Bestel nu:

Normaal kalender 1983 a 15,
bij Platenhandel

Fa. WOLSING
Julianalaan 20, Vorden. tel. 05752-1209

Voor een goede rijopleiding naar

BOVAG RIJSCHOOL

G. BULTMAN
H.K. v. GELREWEG 35 - TELEFOON 1753

Wij lessen met BMW - VOLVO automaat
en SUZUKI motor.

Te koop: droog open haard
gekloofd bij u thuis be-

berken, beuken, eiken
geTnengd. per kubieke meter
f 90,-, per 2 kubieke meter
f160,-
Komt u het echter halen, dan
kunt u f 10,- per kubieke me-
ter minder betalen.
Tel. 05753-3110.

WAND- EN VLOERTEGELS
Holtslag, Ruurlo.
Tel. 05735-2000.

Te koop: prima eetaardappe-
len surprise. Ook winteropslag
Gr. Nuelend, Mosselseweg 11
Vorden, tel. 05752-6777.

Te koop: geplukte stoofperen
en notaris appels en walno-
ten
A. Knoef, Onsteinseweg 22
Vorden, tel. 6742.

Te koop: aanhangwagen 70 x
125 z.g.o.h.
Tel. 05753-7246

Aan komen lopen een grijze
kater.
Inlichtingen: De Steege 47,
tel. 2040

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

Stenderkasten-sigaren Lek-
ker, licht en goedkoop.
Bolknak50st. f 19,50
Half Corona 50 st. f 16,00
Sig. Mag. "Jan Hassink"
Raadhuisstraat 14

Vrijdag, zaterdag en zondag
a.s. floralia bloemententoon-
stelling in het Dorpscentrum. U
komt toch ook?.

Kunstgcbittenrcparatic

DROGISTERIJ
TBMKATE

/.utphensewcg 2 - Vorden
Telefoon 2219

UUM
De echte flannel, die beslist niet kaal wordt en die

makkelijk is in onderhoud. Plooihoudende pantalon.
Een jaar garantie op kwaliteit, waar vind je dat nog?

Een dijk van een pak, voor slechts f495,-

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381 FASHION



delen va
Oude
wijvenkoek
van 1.98 voor

Duyvis
zoute pinda's
zak 250 gram
van 2.39 voor

919
Ananaspuntjes
bakje 200 gram
van 2.15 voor

469
Speculaas
brokken
pak 3 stuks
van 1.79 voor

J49
Driehoek
vloeibare zeep
1 liter
van 3.45 voor

998
Driehoek
krasvrije
reiniger
van 1.29 voor 199

Haring
in tomatensaus
blik 400 gram
van 2.59 voor

219
Pampers paars
pak deze week
van 6.12 voor

Friki kuiken-
schnitzels
pak 2 stuks
van 3.65 voor

Grolsch bier
krat 20 pullen
VS prijs

Appelsientje
pak 1 liter
VS prijs

Geldig van 30/9 • 2/10

Botermalse
bielstuk
100 gram 1?8
Runder-
gehakt
heel kilo

950
Schenkel
met been
500 gram

498
Runder ,,
braadworst
500 gram 598
Ontbijtspek
100 gram

Boeren
leverworst
stuk 250 gram

AS9
Champignon
gehakt"
100 g ra m

'Ieren een
uw

Polly
toiletpapier
pak 4 rol
a 250 vel
van 1.19 voor

Q99
Poezenbak
"Catolet"
van 14.95 voor10?5
Dekbed
1 persoons
140 200 cm.
300 ar. vulling ^
van 49.95 voor]

Theelepeltjes
kaart 6 stuks
van 3.49 voor

949
Trisa
afwasborstel
plastic, 2 stuks
van 2.70 voor

925
Pocketspel
"4 achter
elkaar"
van 2.95 voor

Tempo
tissues
assorti

pak 100 stuks
van 1.49 voor

Gracile
verband
maxi. pak 20 st.
van j. 25 voor

919

Geldig van 30/9-2/10.
Voor de
Q/n/yoeyers.
3 Kilo Oam
klasse 1
smakelijke
aromatische
handappel

395
f/een DIJ uw

V.S. Groenteman

dinsdag
1 kilo honingzoete
Griekse druiven
geen 1.98 maar
woensdag
grote blanke
bloemkool

148
098

Ook voor de grote groene en
bonte planten is uw V.S.
markt het juiste adres en dan
de prijs... dat kan alleen door
rechtstreeks Inkoop en
snelle omzet.
Deze week pracht van een
grote Ctenanthe
Matig lichte, doch
warme standplaats
mor/g water geven.

aso
7*>

klasse 1
voor slechts
2 kilo Bonne Louise
klasse 1
een heerlijke
sappige handpeer^
nu voor

Pracht van een
forse COLDCREST
voor slechts
Matig lichte standplaats, kan
zowel warm als koud staan

Pracht van een Flcus-Lyrata...
matig water een //ch/ep/qofs^
maar niet In de zon.

'650afd.Snijbloemen.
Wilt u kwaliteit ?
Neem dan een pracht
boeket KAS-CRYSANTEN mee
Keuze uit diverse
soorten nu

Voor de tuin,
Doos a 20 stuks zware f/o/en
slechts 8.50
10 voor...

Sonnema
beerenburg
1 literfles nu

Black velvet
whisky
0.7 liter
van 21.95 voor

Henkes
jonge
jenever
1 literfles nu 14?s
Bootz rum
wit of bruin
0.7 liter nu

Maandag:
Schouder
karbonade
kilo

Brillo
soappads
pak 10 stuks
van 2.59 maandag

500 gram
Zuurkool uit het
Vat of een pak
vacuüm Zuurkool
a 500 gram

Tongeworst
100 gram

Dinsdag:
Vlees
ribbetjes
kilo

Gebraden
gehakt
100 gram

Veluws
volkoren
brood
800 gram nu

Woensdag:
Gehakth.o.h
heel kilo

Slagers
leverworst
ring 500 gram

Zachte
bolletjes
zak 6 stuks
deze week

Duitse
broodjes
zak 8 stuks

Goudse kaas

Jacky choco
dessert
met room
van 2.04 voor

Houdbare
halfvolle melk
liter

Nieuw! Vizir vloeibaar
totaal wasmiddel

flakon 3 liter 15.50 M^
flakon 2 liter *tt l
Deze week het totale i ̂
aankoopbedrag terug
vla uw bank of girorekening.

10?°

Geldig van 30/9 • 6/10 '82 VEENENDAAL SU ERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GLO l RUSSEN GROENLO GOOR VOROEN
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Fusie Het Enzerinck met
Het Groot Graffël
Ongeveer een halfjaar geleden heeft de Minister van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne zy n instemming betuigd met de fusieplannen van het verpleeghuis "Het Enze-
rinck" te Vorden en het psychiatrisch centrum "Het Groot Graffel" te Warnsveld. De
goedkeuring om de huizen waarin patiënten verbüjven van de heerOttens - de eige-
naar van het Enzerinck - te mogen huren en een gedeelte van de inventaris voorra-
den te mogen overnemen is op 9 september 1982 door de vorengenoemde minister
verleend.
Het ligt nu in de bedoeling van de heerOt-
tens en van de directie van Het Groot Graf-
fel de fusie op l januari 1983 te doen in-
gaan. Dit houdt onder meer in dat met in-
gang van genoemde datum de verantwoor-
delijkheid van de expoitatie van het Enze-
rinck bij de directie van Het Groot Graffel
zal berusten. De heer Ottens zal leiding
blijven geven aan alle verzorgende en voor-
waardscheppende activiteiten ten behoeve
van de in Vorden verblijvende patiënten.
Het voorgaande hout in dat de medewer-
kers(sters) van het Enzerinck in dienst zul-
len komen van de Stichting Oude en Nieu-
we Gasthuis, waartoe Het Groot Graffel
behoort. Het personeel zal worden voorge-
licht over de consequenties, die deze over-
gang voor een ieder persoonlijk heeft.
Voorts zal met het Centraal Orgaan Tarie-
ven Gezondheidszorg en de ziekenfond-
sen een verpleegtarief moeten worden ove-
reengekomen, waardoor een kostendek-
kende exploitatie mogelijk is.

De heer Ottens en de directie van het
Groot Graffel en de centrale administratie
van de Stichting OUde en Nieuwe Gas-

thuis zullen hiervoor een sluitende begro-
ting voor het jaar 1983 opstellen.
Een zeer belangrijk aspect van de fusie is de
ontwikkeling van een opname - en ontslag-
beleid, dat rekening houdt met de voor-
waarden van het Ministerie van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne.
Deze voorwaarden behelzen: a) geestelijk
gestoorde bejaarde patiënten moeten zo-
veel als mogelijk naar verpleeghuizen wor-
den overgeplaatst.
b) de als gevolg van de fusie vergrote capa-
citeit van Het Groot Graffel tot 580 bed-
den, moet na 10 jaar weer zijn gereduceerd
tot ongeveer 500 bedden.
Wij stellen ons voor in de loop van het jaar
1983 nader te bezien in hoeverre en op wel-
ke wijze het Enzerinck in de organisatie
van Het G root Graffel moeto worden opge-
nomen. Wij zullen voorzichtig te werk
moeten gaan om de door patiënten/perso-
neel en verwijzers als goed lopend ervaren
organisatie niet meer dan nodig te versto-
ren. Aan het eind van dit jaar zal aan het
Bestuur van de Stichting Oude en Nieuwe
Gasthuis een fusieplan worden voorge-
legd.

WEEK
VAN HET
BROOD

Groeiende belangstelling voor eten van brood
Bruin brood heetf wit verdrongen.

Nederlanders eten steeds meer bruin brood. Op dit moment bestaat ca. 70 pro-
cent van de broodconsumptie uit bruin brood en nog maar 30 procent uit wit
brood.
Uit periodieke onderzoeken, die de Nederlandse Stichting voor Statestiek ver-
richt in opdracht van de Stichting Voorlichting Brood blijkt dat het publiek ge-
leidelijk aan een groeiende waardering toont voor brood. Steeds meer wordt be-
seft dat brood veel voedingswaarde heeft en dat er meer brood dient te worden
gegeten.

Sinds enige tijd is er weer een verheugende
interesse voor wat men eet. Als gevolg daar-
van komt ook het brood meer in de belang-
stelling. Tal van bakkers haken hierop gre-
tig in, er is geen land in de wereld, waar in
zo'n klein gebied zoveel broodsoorten ver-
krijgbaar zijn.
Tijdens de Week van het Brood - van 2 tot
en met 9 oktober - zullen er tal van activitei-
ten plaatsvinden. Duizenden bakkerswin-
kels in het land zullen met affiches en een
prijsvraag de aandacht op het brood vesti-
gen, tal van bakkers zullen met speciale
aanbiedingen komen en in vele steden en
dorpen worden aktiviteiten georganiseerd.
In Rotterdam bij voorbeeld zullen duizen-
den schoolkinderen tijdens bijeenkomsten
in De Doelen o.a. een les over brood krij-
gen.
Op maandag 4 oktober wordt de uitslag be-
kend van een prijsvraag onder studenten
van de Akademie Industriële Vormgeving,
die een voor de jeugd ideaal broodtrom-
meltje hebben ontworpen. Een dag later
heeft in Wageningen een interessant sym-
posium plaats over de plaats van het brood
in de voeding van de werkende mens. Don-
derdag 7 oktober is uitgeroepen tot"Kanti-
nedag"; in de bedrijfskantines en -restau-
rants zal extra aandacht worden gevraagd
voor de nuttige functie van brood bij de
lunch. Het populaire NCRV-radiopro-
gramma "Twaalfuurtje" zal op die dag ge-
heel aan het brood worden gewijd. In de
nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 oktober
zal Veronica over Hilversum l een "Nacht
van het Brood" verzorgen met een pro-
gramma voor 'bakkers en broodeters'. De
zaterdag tenslotte zal door de Stichting
Voorlichting Brood worden uitgeroepen
tot "Zaterdag-Brooddag". Op diverse wij-
zen zal de consument worden gewezen op
de voordelen en het gemak van een hoofd-
maaltijd met brood als basis.

VAN 2-9 OKTOBER 1982
Nadat jaren achtereen door de Nederlanse
bakkers bij wijze van modern oogstteest de
Dag van het Brood is gevierd, wordt dit na-
jaar voor het eerst de Week van het Brood
gehouden. Van 2 tot en met 9 oktober zal in
Nederland, maar ook in enige andere Euro-
pese landen, op diverse wijzen aandacht
worden gevraagd voor de betekenis van
brood als basisvoedsel voor de mens.
Brood is al meer dan zesduizend jaar een
van de belangrijkste voedingsmiddelen. De
belangrijke voedingswaarde en het plan-
taardige karakter van brood zijn er oorzaak
van dat voedingsdeskundigen de consump-
tie van brood juist in deze tijd propageren.
Onder invloed van de welvaart zijn de voe-
dingsgewoonten in Europa sterk gewijzigd.
Er wordt meer vet gegeten, veel gesnoept,
veel zoet gegeten en gedronken en voor
vrijwel iedereen geldt, dat er te veel wordt
gegeten.
In het leven van de jeugd spelen van fris-
dranken en de snackbar een niet onbelang-
rijke rol. En menig volwassene, die vroeger
een pakje brood mee naar het werk nam,
neemt nu een uitgebreide lunch in het be-
drijfsrestaurant. Mede onder invloed hier-
van is het verbruik van brood, aardappelen
en andere traditionele voedingsmiddelen
in de loop van de jaren sterk gedaald.

Vordens mannenkoor
Het Vordens Mannenkoor zal zondag 3 ok-
tober 1982 een bezoek brengen aan Her-
ten-Ditsteln in de Bondsrepubliek Duit-
sland. Het gemengde koor uit die plaats, de
Chorgemeinschaft Disteln, bezicht op 27
september 1981 Vorden en nam toen met
het Vordens Mannenkoor deel aan een
zondagmiddagconcert in de zaal van Hotel
Bakker.
Bij zijn aanstaande bezoek zal het Vordens
Mannenkoor 's morgens in de St. Josefkir-
che te Herten-Disteln een kerkdienst luis-
ter bijzetten. Dan zullen o.a. gezongen
worden uit de Deutsche Messe van Franz
Schubert. In samenwerking met de orga-
nist van de St. Jozefkirche, de heer Heinz
Eugen Spengler, die tevens dirigent is van
de Chorgemeinschaft Disteln, zal worden
uitgevoerdd Tollite hostias van Camille
Saint-Saens en Domine, salvam fac Regi-
nam van A. Giesen.

In de middag zal samen met het Duitse
koor een zondagconcert worde uitgevoerd.
Er is grote belangstelling voor dit bezoek.
De leden van de Chorgemeinschaft Dis-
teln hebben prettige herinneringen aan
hun bezoek aan Vorden in het vorige jaara.
Als gastheer heeft dit koor nu voorberei-
dingen getroffen om het tegenbezoek van
het Vordens Mannenkoor te doen slagen.
Voor het Vordens Mannenkoor zal het de
eerste keer zijn da het buiten de landsgren-
zen optreedt. Het 56 leden tellende koor
zal in Duitsland bijna voltallig zijn. Gedu-
rende het laatste kwartaal van dit jaar heeft
het Vordens Mannenkoor een druk pro-
gramma af te werken. Op 11 oktober reeds
zal Radio-Oost van het koor een opname
maken inde christus Koningkerk te Vor-
den. Per l oktober heeft de reionale om-
roep zijn zendtijd uitgebreid met op de
woensdagavond een culturele uitzending.
Daarin zal op woensdag 13 oktober het
Vordens Mannenkoor te beluisteren zijn.
Uitgezonden via FM kanaal 31. Op 13 no-

vember staat het Vordens mannenkoor on-
der leiding van Bert Nijhof opnieuw aan-
treden in de Christus Koningkerk voor de
uitvoering van een concert, waaraan mede-
werking wordt verleend door Ger Hofman
(piano) en de Gebroeders Brouwer (trom-
pet), de bariton-solo's zullen worden uitge-
voerd door Ludo Eijkelkamp.
Twee weken later op zaterdag 27 novemm-
ber zal het ekoor in de Hanzehof te Zut-
phen deelnemen aan een zangersdag van
het gewest gelderland van het Koninlijke
Nederlands Zangersverbond. Met vervol-
gens in de maand december nog twee
kerstconcerten zal het Vordens Mannen-
koor dit jaar dus nog menig maal te beluis-
teren zijn.

Jaarprogramma KPO 82/83
De K.P.O. afdeling Kranenburg/Vorden
heeft afgelopen dinsdag het nieuwe pro-
gramma voor het seizoen 1982/83 aan haar
leden aangeboden.
Het is een samenstelling geworden van een
aantal bijeenkomsten en aktiviteiten "voor
elk wat wils".
Na de reeds gehouden openingsavond
volgt op 19 oktober een spelavond. Op 23
november komt de heer J. P. Zeilstra uit
Apeldoorn naar Vorden om over "Grafolo-
gie" (Handschriftkunde") te vertellen. De
Kerstavond wordt gehouden op 21 decem-
ber. Reeds op 18 januari in het nieuwe jaar
is er de jaarvergadering gevolgd door Bin-
gospel. Op 23 februari komt mevrouw Leu-
vestein uit Steenderen met dia's over
Bronkhorst. l maart wordt een dag voor
Agrarische Vrouwen. 15 maart komt Coni-
mex met "De Indische keuken thuis" de-
monstreren. Op 23 maart volgt de Kringle-
denavond, ditmaal te Drempt. In april volgt
dan nog een reisje naar de Huishoudbeurs
te Amsterdam. Tot slot als afsluiting nog
een fietstocht en wel op 9 mei 1983. Alle bi-
jeenkomsten dan wel vertrek in of vanaf
zaal Schoenaker.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen: Goudvis, A. Hoe silliciteer ik
met succes; Jaxtheimer, B.W. Linoleum-
en snededruk; Heijermans, H. Duczika;
Hassel, S. Generaal; Broek, J. van den, Een
bar in BanajBk; Philipe, A. Ontmoetingen
op de heuBf Schuttevaer-Velthuys, N.
Bollen bloeiden om Parijs; Plaidy, J. Lucre-
zia Borgia; Vandelo, H. De vijand; Friedan,
B. De tweede fase; Anbeek, T. De naturalis-
tische roman in Nederland.

SlaatjelBrktie
Sursum Corda
Zaterdag 9 oktober a. s. houdt de muziekve-
reniging Sursum Corda een grote huis-aan-
huis aktie. De opbrengst van deze aktie
komt uiteraard ten goede aan de kas van de-
ze vereniging.
Geen oliebollen of balpennen, doch heer-
lijke slaatjes worden U op deze dag te koop
aangeboden.
De familie ten Barge van de Herberg heeft

belangeloos haar medewerking toegezegd
bij de fabrikage van de hoeveelheden sala-
de.
Aan de voorbereidingen, fabrikage en be-
zorging zal door alle leden van de vereni-
ging worden medegewerkt.

Judo en Jiu-Jitsu
Zaterdag 2 oktober a.s. wordt U in de gele-
genheid gesteld kennis te maken met judo
voor jong en oud en zelfverdediging voor
dames en heren.
Door de medewerking van rijkserkend ju-
do- en jiu-jitsu leraar Leo Buitink, judo-
kampioen Oost-Nederland, worden de
aktiviteiten bij Sportschool Smit uitge-
breid. Extra mogelijkheden komen er nu
voor jongeren van 4, 5 en 6 jaar in de vorm
van peuter-en kleuterjudo. Mogelijkheden
ook voor dames en heren jongens en meis-
jes, die interesse hebben in zelfverdediging.
Dit alles op donderdag vanaf 7 oktober a.s.
Zie advertentie elders in dit blad.
De zaterdagmorgen wordt gereserveerd
voor de kata- en wedstrijdtraining, uitge-
zonders zaterdag a.s. Dan zijn er judo- en
jiu-jitsu demonstraties. De toegang is vrij.

Twee honderd deelnemers
kastelen trimloop
De Kastelentrimloop die de Vordense
trimclub zaterdagmiddag organiseerde
heeft in totaal 200 deelnemers getrokken.
De start was nabij Kasteel Vorden, alwaar
de deelnemers konden kiezen uit drie af-
standen: 2,5 : 5 of 10 kilometer.
Op de tien kilometer was voor de eerste
aankomende Vordense deelnemer een
wisselbeker beschikbaar gesteld, welke
voor eenjaar in het bezit komt van J. Vis-
schers. Bij de dames was Gusta Bruggert
de snelste op deze afstand.

Tafeltennis Treffers '80
Het eerste team van de Vordense tafelten-
nisvereniging Treffers '80 is de competitie
begonnen met een 8-2 overwinning op Li-
tac uit Lichtenvoorde. R. Knippen en F.
Evers wonnen ieder drie partijen. F.Schoe-
naker won tweemaal. Het duW^spel ging
in drie games verloren. ^m
Het tweede team verloor met 4^van Litac.
W. Voortman, J. Jansen en J. Ilbrink won-
nen elk een partij. Ilbrink en Voortman
wonnen wel het dubbelspel.
Het derde team won met 7-3 y^^mash uit
Borculo. H. Blijderveen wonl^Bmaal. G.
Wullink 2 maal en H. Dieters eenmaal.
Het dubbelspel werd door Blijderveen en
Wullink gewonnen. Het jeugdteam van de
Treffers won tweemaal, te weten met 6-4
van Hetax uit Hengelo en met 10-0 van
RTlV uit Ruurlo. Voor deze overwinnin-
gen zorgden Gerhard Weevers, Peter van
der Wal, Jeroen den Enting en Rob Oplaat.
Het tweede jeugdteam verloor met 7-3 van
Dynamo uit Doetinchem en met 8-2 van
Reflex uit Varsseveld.

Lovende woorden voor
meester van Dijk
Voor de receptie die de oudercommissie van de openbare lagere school, donderdaga-
vond in "De Herberg" voor meester van Djjk organiseerde bestond een enorme be-
langstelling. Gedurende de gehele avond was het een komen en gaan van vele men-
sen, waaronder talrijke oud-leerlingen. Meester Joh. J. van Dijk was 35 jaar aan de-
ze school verbonden maar maakt namelijk gebruik van de VUT. Tijdens de verschil-
lende toespraken werden niet alleen de werkzaamheden als schoolmeester van de
heer van Dijk belicht, maar als een rode draad door het geheel werden /ijn ntal van
nevenaktiviteiten die hij voor de Vordense gemeenschap verricht, door de spekers
aangehaald.

Burgemeester Vunderink sprak deze
avond met twee petten op, in de eerste
plaats als voorzitter van het schoolbestuur
en in zijn tweede hoedanigheid als burge-
meester.
De heer Vunderink vond 35 jaren onder-
wijzer aan dezelfde school een gewichtige
periode. "De afronding is dan ook een ge-
wichtige zaak", aldus de heer Vunderink.
"In de loop der jaren hebt U vele honder-
den kinderen klaargestoomd voor de maat-
schappij. Als meester van de "oude" stem-
pel hebt U de kinderen heel wat kennis bij-
gebracht. Zij gingen in ieder geval niet als
slappe popjes de maatschappij in", zo zei
burgemeester Vunderink.

Uitvoerig ging Vordens eerste burger in op
de problemen waarmee de schoolverlaters
momenteel te kampen hebben. "Eerst heb
je je opleiding uitgezocht, dan kies je voor
een job en dan blijkt dat er geen plaats is in
de maatschappij. Een enorm probleem de
jeugdwerkloosheid. Als gemeenschap
moeten wij ons als taak stellen om juist de
kinderen die de school verlaten een beter
perspektief te bieden", aldus burgemees-
ter Vunderink.
Vervolgens ging hij in op de nevenfunkties
van de heer van Dijk (EHBO, Veilig Ver-
keer, Zwembad). "De vrijwilligers in onze
gemeenschap vervullen een bijzonder be-
langrijke rol. Vaak wordt er gedacht, de
overheid zorgt wel voor beroepskrachten.
Dat gaat niet meer. De pot is leeg. We gaan
weer helemaal terug naar de vrijwilligers",
aldus de heer Vunderink die hoopte dat

van Dijk zijn funkties nog tal vanjaren zal
bekleden. De heer van Dijk ontving een ge-
schenk onder couvert.

NIET DE GEMAKKELIJKSTE
"U was niet de gemakkelijkste meester. U
gaf altijd veel huiswerk op en U stelde grote
prijs op zelfwerkzaamheid. Vernieuwin-
gen paste U op Uw eigen manier toe. Be-
dankt voor dit alles". Deze woorden sprak
de heer W. Polman namens oud-leerlingen
van de school. Hij bood een schrijfmachine
aan.
Het hoofd der school de heer G.W. Brink-
man had uitgerekend dat meester van Dijk
in die 35 jaar 1993 leerlingen in de klas had
gehad. De heer Brinkman bedankte van
Dijk voor het vele werk dat hij voor de
school heeft gedaan. "Met uw aktiviteiten
op het gebied van de avondvierdaagse,
schoolvoetbal, EHBO, verkeersbrigadier-
tjes, bespaarde U mij veel werk", aldus de
heer Brinkman. "U moet al die jaren een
geweldige steun van uw vrouw hebben ge-
had".
Namens de afdeling Vorden van Veilig
Verkeer sprak de heer A. de Roode. Hij
bood een geschenk onder couvert aan. De
heer van Dijk bedankte alle sprekers voor
de vriendelijke woorde en de cadeaux. 's
Middags hadden leerlingen en onderwij-
zend personeel de heer van Dijk een pas-
send afscheid aangeboden. De "beroemde
solex" werd binnengebracht, terwijl de
heer van Dijk cadeax van alle klassen kreeg
aangeboden. Voor mevrouw van Dijk wa-
ren er de gebruikelijke bloemen.

Lindes Volksfeest uitermate geslaagd
Henk Hulstijn schutterskoning
De voor hier en daar aangekondigde buien zijn Linde voorbij gegaan. Dit gecom-
bineerd met een grote deelname aan de spelen en een grote publieke opkomst
heeft het Lindese volksfeest uitermate doen slagen.
Van vergrijzing is in de buurtschap Linde nog niets te merken. Liefst 240 kinde-
ren deden aan de spelletjes mede. De toneelavond werd bezocht door 330 bezoe-
kers, terwijl de dansavond liefst 1100 bezoekers trok.
De feesten werden ingezet op vrijdagavond. In de verwarmde feesttent bracht de
toneelgroep "Irene" uit Heurne het in dialect geschreven blijspel "Eigen aard is
goud waard" voor het voetlicht. Irene heeft met een sublieme vertolking de be-
zoekers wel aan haar verplicht. Daarna waren het "De Achtkastelen Darpers"
die zorgden voor veel plezier.

Feest zonder subsidie
Zaterdagochtend loste Wim Zweverink als
regerend schutterskoning het eerste schot
op de vogel. Voor dit vogelschieten bestond
ook grote belangstelling. Uiteindelijk was
het Henk Hulstijn die de romp naar bene-
den haalde. Wim Eskes schoot de kop eraf.
Karel Hietbrink en Herben Bouwmeester
namen elk een vleugel voor hun rekening,
terwijl Hendrik Bouwmeester de staart pak-
te. Zaterdagmiddag om een uur opende
voorzitter Harry Lenselink officieel het
feest. Burgemeester Vunderink zeide dat
alhoewel de agrarische beroepsbevolking is
gedaald tot onder de 20% er toch sprakeis
van een agrarische gemeente. Nog alle da-
gen hebben we te maken met agrarische za-
ken als vaststelling buitengebied, wegver-
betering, bouwvergunningen. En U weet
dat de belangen voor het buitengebied
zwaar wegen bij het College van B.en W.
Uiteraard hebben ook de gasaansluitingen
onze bijzondere aandacht.
Burgemeester Vunderink vervolgde met te
zeggen dat de organisatoren van het Linde-
se feest behoren tot die kleine groep die
werken zonder subsidie. Sursum Corda, ter
plaatse in vol ornaat met drumband en ma-
jorettes, bracht hierna de eerste twee stro-
fen van het Wilhelmus ten gehore, hetwelk
door de talrijke bezoekers werd meegezon-
gen.
Sursum Corda zorgde ook voor de vrolijke
noot bij de stoelendansen.
Dank zij een strak schema konden alle spe-
len tijdig worden beëindigd en konden de
talrijke uitgeloofde prijzen aan de winnaars
worden uitgereikt.
Uiteraard was de draaimolen voor de kin-
deren een grote trekpleister. Onbeperkt kon
men in en uitstappen. De Lindese molen
toonde in feeststand fier het rood-wit-
blauw, in de avonduren was hij fraai ver-
licht.
Het Grolsch Combo heeft tot slot alle be-
zoekers vele uren bezig gehouden. Ruim
1100 bezoekers passeerden de ingang. De
prachtige feesttent was dan ook mudjevol.
En het was dan ook reeds ver in de vroege
uurtjes toen de laatste bezoekers vertrok-
ken. Mogelijk hadden deze reeds in het be-
gin van de avond hun horloge een uur te-
ruggezet?

Nieuw vaandel
Tijdens de openingsceremonie van het Lin-
dese volksfeest toonde Henk Nijland het
nieuwe vaandel aan de bezoekers. Het ou-
de vaandel werd gepresenteerd door Wim
Lebbink. Het oude vaandel -116 jaar oud -
wil men nog gaarne vele jaren in Linde hou-
den, maar gezien de leeftijd kan dit vaandel
bij het vaandelzwaaien niet meer worden
gebruikt. Het optreden van de heren - als
altijd een vast programmaonderdeel - werd
zeer gewaardeerd.

Uitslagen spelen Linde
Balschieten: M. Roeterdink, H. Antink, G.
Ruiterkamp.
Schyfschieten: H. Meijerink, M. Roeter-
dink, H. Meijerink
Doeltrappen: Mevr. Eggink-Lettink, Mevr.
Meijerink-Wunderink, Annet Sloetjes.
Kegelen: M. Roeterdink, T. Bosch, H. Hul-
stijn.
Korfballen: J. Bloemendaal, B. Kettelarij,
Mevr, Fokkink-Wensink.
Ballerospel: MEvr. Ruiterkamp-Besselink,
Mevr. Vliem-Wentink, G. Vliem.
Ringwerpen: Elly Hietbrink, Mevr. Hul-
stijn-Weenk, MEvr. Vliem-Kreune.
Sjoelen: Mej. E. Schurink, Hans ten Broe-
ke, Janet Lenselink
Dogcarrijden: Mevr. Nijenhuis-Stegeman,
Mevr. Fokkink-Wensink, Mevr. Koning-
Buunk.
Kattepultschieten: G. Groot Jebbink, B.
Koning, G. Groot Jebbink.
Kinderspelen: Meisjes 7-8 jaar. Bal in de
mand gooien: 1. Marjan Ruiterkamp, 2.
Karin Knoef, 3. JOanne Hendriks.
Meisjes 9-11 jr. planklopen: 1. Maureen
Lubbers, 2. Marjan Bloemendaal, 3. Yvon-
ne Abbink.
Meisjes 12-14jr.Stoelendans: l.EsterGro-
niger, 2. Frieda Lettink, 3 Ester Sessink.
Jongens 7-8 jaar Busgooien: 1. A. Harm-
sen, 2. G. Groot Nuelend 3. Erwin Weenk.
Jongens 9-11 jr. Midgetgolf: l.André Zwe-
verink, 2 Erik Lettink, 3 Wilfried Lichten-
berg.
Jongens 12-14 jr Midgetgolf: 1. René
Mombarg, 2 Roland Bosch, 3. Bart Uilen-
reef.

En zo sjoelden de peuters op Linde
Onder leiding van de heren J. Lenselink en
H. Pelgrum mochten de peuters van Linde
- onder grote belangstelling van hunne ou-
ders - sjoelen. Uiteraard mochten ze na
afloop mooie prijsjes mee naar huis ne-
men, maar "nou komen we ook in Contact"
zeiden ze. Het is een hele waslijst, maar
misschien haalt de eindredactie voor een-
maal de hand over het hart?
Kampioene peutersjoelen Linde: Lindater
Wel met 19 pnt. 15 pnt. hadden Jos
Schaafsma en Vincent ten Berge, 13 pnt.
Patrick Dekkers, Renathe Roeterdink, Rei-
nie Brekveld, 12 pnt. Diane Gr. Nulend,
Arne Koning, Suzanne Nijenhuis, Suzan-
neSeuters,AnnethMakkink, 11 pnt.Jozie-
ne Reerink, Mirjam ter Wel, Erik Ruiter-
kamp, Marco Haarink, Zwen Wentink. 10
pnt. Niels Gr. Jebbink, Martijn Rouwen,
Landa Mommbarg. 9 pnt. Roelof Knoef,
Kitty Roelvink, Bernath Wunderink. 8 pnt.
Gerrit Jan Knoef, Karin Sloetjes, Daniël
Brunnekreeft, Martijn Koning, Arjan Wig-
gers, Mark Veltkamp.. 7 pnt. Arjan Gotink,
Agnes Roeterdink, Rianne Wunderink,
Sanders KI. Bramel.

ledere woensdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum.
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.
30 sept: bloemschikkursus Floralia Dorp-
scentrum
2 okt.: Bal voor gehuwden en verloofden
zaal Eijkelkamp, Medler.
7 okt.: Bejaardenkring reisje.

Dammen
De eerste thuiswedstrijd van DCV l is in
een ruime overwinning op Enschede
geëindigd. Door overwinningen van Johan
Krajenbrink, Wieger Wesselink, Herman
Luimes en Simon Wiersma werd de eind-
stand 14-6.
Het 2e team opende het seizoen met een
krappe 11-9 overwinning. De strijd ging ge-
lijk op, een overwinning van Terborg werd
meteen erna gekompenseerd door een
Vordense overwinning. Bij een 9-7 achter-
stand wonnen Ab Wassink en Bernard
Breuker, zodat de punten in Vordense han-
den kwamen.
Het 3e team vierde zijn debuut in de 2e
klasse met een 5-11 nederlaag tegen DVT
Terborg. Ondanks deze forse uitslag heeft
er wel meer ingezeten: Erik Brummelman
miste de winst en verloor, Bertus Wentink
en Jan Lamers hadden ook goede kansen,
maar dit werd eveneens niet beloond..
Het 4e team, dat in de 4e klasse uitkomt

won met 8-2 van het team van de Rekkense
inrichting. Theo Jurgens en Rik Sluiter
wonnen, evenals Wim Berenpas. Gerco
Brummelman verloor zijn partij.
Uitslagen onderline kompetitie: seniorene
groep l: W. Wesselink - J. Lankhaar 2-0: B.
Breuker- G. Hulshof 0-2: Groep 2: G. Was-
sink - H. Hoekman 1-1, T. SLutter - P. Ek-
kringa 2-0: J. Krajenbrink - B. Rossel 2-0:
Groep 3: S. Wiersma - H. Klein Kranen-
barg
Jeugd: W. Berenpas - B. Voortman 2-0: E.
te Velhuis - J. Brandenbarg 0-2: H. Beren-
pas M. Halfman 2-0: E. Brummelman - M.
van Burk 0-2: J. Dijk - E. van Est 1-1: M.
Boe rsbroek-W. Hulshof 2-0: G. Brinkman
- B. van Zuylekom 2-0: H. Bakering - A.
Bouwman 2-0: R. SLutter - J. Kuin 2-0: M.
Boerkamp - M. Halfman 2-0: H. Berenpas -
J. SlutterO-2: W. Berenpas -R. Sluiter2-0:
H. Bakering-J . Kuin 0-2: M. Boersbroek-
M. Boerkamp 1-1.

Hersttoertocht
Achtkastelenryders
De Vordensen rijwiel en Toerclub "De
Achtkastelenrijders" organiseerde zondag
een herfsttoertocht met de afstanden 40,80
of 120 kilometer. Voor deze laatste afstand
vertrokkert zondagmorgen 50 deelnemers.
Aan de beide andere afstanden werd door
180 personen deelgenomen. Zondagmid-
dag was met recht sprake van een herfst-
toertocht. Voorzitter Johan PardijsB "'s
Morgens was het fantastisch weer om te
fietsen, 's middags misten we toch zeker
100 deelnemers. Degenen die van plan wa-
ren om voor de 40 kilometer te starten. En
juist toen regende het", aldus Johan Par-
dijs.



Show-» voorïïchting-demonstratie en natatirliik heel veel ŝpeciale aanbiedingen

Vrfidag l oktober en zaterdag 2 oktober.
Gezellig sparen.»*

met alternatieve energie
dat kan met H.CX

Demonstratie:
Demonstratie in speciale
'caravan' van de Jaarsma C.V.
inbouw openhaard. Met extra
warmte opbrengst maakt uw
bezoek aan onze open huis
extra waardevol.

Gietijzeren
inbouwkachel
voor extra warmte.

Allesbranders.

* Extra warmte opbrengst
door recuperatie-systeem.
Één, twee of drie-zijdig open.

* Leverbaar met glasdeuren.
* Eenvoudig in te bouwen.
* Geschikt voor hout. kolen en

briketten.

HCI heeft deze vernuftige
kachels als modellen voor
klassieke en moderne
interieurs. In deze gezellige
allesbranders kan ook werkelijk
alles worden gestookt zoals
kolen, hout, briketten, cokes.

"Waterford 103"
allesbrander.

model VARIO
met recuperatie

Openhaard inzet
kachel Westminster.

De nieuwe Westminster open-
haard inzet met eentechniek van
een allesbrander maakt van uw
toch wel energie-verspillende
openhaard een zuinige kachel
met een 4-voudig rendement.
De openhaard inzet wordt op
een zeer eenvoudige wijze in de
bestaande vuuropening van uw
openhaard geplaatst.

Voorzet kachels.

HCI... een begripvoor
kwaliteit en prijs...
nu extra voordelig!
Een kwaliteitskeuken kopen
tijdens de openhuisdüi;

15%Korting...
(M.u.v. spec. aanbiedingen).
Op alle door u gekochte

meubelen, incl. inbouw
apparatuur. Dit geld ook voor
latere levering; wij slaan n. l . de
keuken gratis voor u op.

jn dealer van ui!
i ken...

Mir l r keukens
Miele apparatuur

> keukens
a keukens

AVcvo keukens
•Atag inbouwapparatuur

n
Een*»»"

Miele Keukens.
Wel duurzamer maar

niet duurder.

Unieke aanbieding
Tijdens ons open huis

10% korting op alle
kachels en openhaard

Westminster warme
lucht openhaard.
Met het oog op noodzakelijke
energiebesparing brengt
Westminster de gietijzeren
warme lucht openhaard.
Door dit nieuwe warme lucht
systeem wordt het mogelijk uw
openhaard ook als efficiënte
verwarmingsbron te benutten,
met als grootste pluspunt dat
de konvektiewarmte over de
vloer de kamer in wordt
gestuwd. Bovendien kunnen
ook andere kamers door
uitbreiding van het systeem
mee verwarmd worden.

Verbrandingstijd +10 uur.
Kcal. 24.700 ook met C.V.-aan-
sluiting leverbaar. Geheel
van gietijzer.

M u op l en 2 oktober bij de
H.C.I. gepresenteerd:
* "Kleine Willem" Houtkachels,

ook aan te sluiten op C.V.
* Turbo openhaard inzet.

Verhoogt het rendement van
uw openhaard met 300%

Natuurlijk hebben wij
tijdens ons open huis
extra veel speciale
aanbiedingen, de krant
zou te klein zijn om ze allemaal

op te noemen.
Een enkel voor-

beeld: deze eiken landhuis
keuken type "Venedig"
(270 Of 290 cm lang), geheel

afzuigkap,
nu slechts
incl. B.T.W.

speciale

Bij HCI kunt u kiezen uit een
serie oerdegelijke houtkachels
(met de deuren dicht zijn het
echte allesbranders). Deze
kachels hebben een gave vórr
en zijn 20 doordacht, dat een
rendement van 80% mogelijk

Kunststof keuken.
Houtkleur, 270 cm. lang incl.
Atag koelkast, Atag
gaskookplaat, Atag
elektrische oven, Atag
afzuigkap en blad met RVS
bak. (afgehaald a contant).
Type "Gent".
Open huis aanbieding:

2950.- incl. B.T.W.

"Waterford 104".
Allesbrander.

Aanbieding wand
en vloertegels.

, . . . . . . . . . .
«qjg

Miele maakt keukens . Klasse keukens.
Die nie t duurder maar u el d u u r / a m e r
xi jn . Miele staat immers voor duur/aam-
heid. Daarom v i n d t l ' b i j ons /oveel Miele
keukens. Want x.o'n merk s l u i t precies
aan op on/e ideeën over keukens en
keuken-plaats ing. Ontdek dat kwa l i t e i t
onverbrekel i jk le idt tot tevredenheid .
Ook voor de Miele keuken geldt „er is
geen betere!" HM betaalbaar bovendien.
Kom er maar gauw 'ns v r i j b l i j v e n d over
praten.

De Miele demonstratiekast:
openhartig kwaliteitsbewijs. ̂  ^

Ontdek de doordachte degelijkheid van een Miele keuken met de
speciale Miele demons t ra t i ekas t , die n ie t s verbergt. Hen Miele keuken
heeft dan ook niets te verbergen. Integendeel! JVfm^^M*
Want 't zijn juist de getoonde deta i l s die bepalend XvMJlft5»m
x i j n voor het k o m f o r t en de duur / .aamheid . 6f JS geen betere

Uit onze winkel tijdens de
openhuisdagen op alle ijzerwaren

en gereedschappen
10% Korting

Verbrandingstijd ± 12 uur.
Kcal 9400. Geheel van gietijzer.

Tijdens ons open
huis demonstratie
vanVALBRENTA
veilige schoorsteen-
elementen.
Verder zijn we leverancier van:
Simo schoorsteenelementen.
-Helex dubbele R.V.S. kanalen.

l en 2 oktober 1982. incl. 18% B.T.W. Afgehaald a contant, prijzen

Betegel samen met Corrie van Corp
uw badkamer met Mosa NICE
tegels. Tijdelijk f 24,25 per mr
jteaJCftmaiA. **

Bij aankoop van 20 m' Mosa tegels krijgt
u ten gratis hulpsot kado. Via ttn cassette-
bandje' en ttn bginstructie laat C'orrit u /.ien
dat zelf tegelen 'n koud kunstje is. Stap daarom
'ns even hinntn.

Naast de NIC'K (15 x 15 cm) hebben we
ƒ nog veel mttr schtrp geprijsde Mosa ttgtls.

l Want Mosa maakt zeil tegelen makktlijk maar
/ ook voordelig. ^^^^^

ÏT1D5R
m Mosa tegels en plavuizen.

Kom ze bekijken

De Valk ijzerklinkers.
Rood-bruin onverglaasd voor
binnen en buiten. Ie Soort.
21.5X21.5 cm a

31.15 m2

Ströher splijttegels.
Herfstkleur, onverglaasd.
Vorstvrij en zuurbestendig.
l e soort. 11.5X24 cm.

30.60 m2

Concorde type
Helsinki.
20.4X20.4 cm. l e soort

37.90 m2

Cezanne ambachts-
p la vu i z en.
Van Mosa. Laten zich uitstekend
kombi neren met modem of
klassiek interieur.
Mo 440-444. 20X20 cm. l e
soort. Geen 65,95 maar

45.95 m2

Wandtegels.
Mosa 15X15 cm. 2e soort,
ho 8040. Incl. 5% dekor 8041.

19.90 m2

Mosa 15X15 cm. l e soort.
Mo. 8030. Incl. 5% dekor. 8031.

24.25 m2

Grohn 15X15 cm. Ie Soort.
Mo. Nan 10. Incl. 5* dekor

22.30 m2

Villeroy en boch. Ie Soort.
No L20. Incl. 5% dekor L21-

^ 24.60 m2

Mozaiken.
TypeM.O.34. 1 1 vel/m2.

33.55 m2

Type S.U. 37. 11 vel/m2.

39.80 m2

Type I 2110. 10vel/m2.

32.75 m2

Type K.A.N. 10.9 vel/m2.

32.75 m2

Diverse restanten wand- en
vloertegels vanaf

10.- m2

Isolatie.
Een begrip bij de HCI
Hebt u vragen of isolatie-
problemen, kom tijdens de
openhuisdagen naar de HCI.
Deskundigen zijn aanwezig.
HCI is leverancier van bijna alle
soorten isolatiematerialen.
Door de grote omzetten bij ons
zeer gunstige prijzen.

Goedkope bestrating dat kan met
betonklinkers van de HCI

Bij afname van volle vrachten Tevens allerlei soorten
reeds vanaf 165.- per duizend sierbestratingen uit voorraad
o\cl B T W leverbaar. Tijdens open huis
18% B T W. 29.70 deskundigen aanwezig om
•| QA "7 A samen met u geheel gratis

^« • w mcl B T.W ontwerp en begroting te maken.

H C.l i BOUWMAT.CENTRUM j U.B.l

V Wie bouwt kijkt eerst bij HCI
Kruisbergseweg 1 3, hengelo (Gld), Tel. 05753-21 21

Tijdens de openhuisdagen enkele
showroombad kamers

nu met enorme kortingen...
Dit is uw kans om voor weinig geld in het bezit te

komen van een zeer luxueuze badkamer...

BALIBRÜ1N
bestaande uit:
Ligbad, dubbele wastafel,
duoblok, hendelkranen en
accessoires van 3835.- nu

CAMEL 2495-
bestaande uit:
Ligbad, 2 persoons, wastafel
met zuil, bidet, duoplock, luxe
kranen en accessoires.
Van 5995.- nu 3QQR .

MIEL
bestaande uit:
Ligbad, douchebak met hoek,
douchedeuren, wastafel met
zuil, kranen en accessoires
van 3962, nu 2575..

LIGBADEN
170X70
Kleur beige-camel nu

135.-
DuoblockMiel.
AO-uitlaat inkl. zitting.
Van 320.-nu <• QC

Douchescheidings-
wanden.
Hoekinstap 80+80 en 90+90.
Van 450 nu OOK

Diverse wanden en
deuren nu 120 -



NIEUWBOUW
te Hengelo Gld. premie B

Zelhem premie A

Vorden premie A

Doetinchem premie A

Helft van een dubbel woonhuis

met garage, voor de all-in prijs van

f 95.000,- incl. BTW, excl. grond.

Deze volgens de eisen des tijds gebouw-

de woning heeft een afmeting van 9,00 x

6,09 mtr. en een garage van 3,00 x 6,40

mtr.
Aan persoonlijke wensen kan worden

voldaan.

Alle gewenste informatie wordt U ver-

strekt door:

Assurantie- & Makelaarskantoor

Gerrits - Lammers bv
Spalstraat 26, Hengelo Gld., tel. 05753-1400

Boliestraat 40, Doetinchem, tel. 08340-34025

of ARCHITECTENBUREAU DE WIJS BV

St. Michielstr. 2, Hengelo Gld., tel. 05753-1975

Sfeervolle leuke zaal voor

bruiloften en partijen. De prijzen

zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Jt

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleine cellen. Deze cellen zijn
te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen wij
voor U partijen vlees of groenten in vriezen. Vraag in-
lichtingen bij:

Vrieshuis van den Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo, tel. 05735-1418

Nederlandsche
Middenstands Spaarbank

SPECIALISTEN
INSB\REN

Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 - Tel. 05752-1 531

J

ÏTNü ook Voor de sportieve vrouw:
^ een ech te Roekf>«?r 11 a ars.
3 Sportief, individueel en . . behaaglijk.

In de maten 36 U rn 42,

uodtpoiu
Uw official Rockport dealer:

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

NIEK VAN HUNNIK
RUURLO Domineesteeg 14 Telf. 05735-2896

't Is weer raak bij Van Hunnik

De koffie
staat
klaar

lJIEK VAN HUfJIMIK
Hattem achter 't Heem

Leliestraat 1

Tel. 05206-43383

RUURLO
Domineesteeg 14

Tel. 05735-2896

Opheusden

Tel. 08887-1641

Het vertrouwde
adres met
50 jaar ervaring!

Openingstijden:

Dinsdag t/m donderdag van
9.00 tot 18.00 uur
Vrijdags van 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 tot
17.00 uur
's Maandags gesloten

Hoofddealer: Honda. Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast, Samix

JOWÉ-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP-VERKOOP-

VERHUUR - REPARATIE -

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen - tuinbouwtrekkers - frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) -TEL 05753-20 26

Komfurtobel en modieus
i'ccssin,

itgevoerd
en ouderwets geprijsd.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

tel. 1342

schoorsteenveegcentrale
„De Deurdouwer"
Telefoon 05753-1550 en 3136

MENSEN DENK AAN
BRANDPREVENTIE
LAAT OP TUD UW SCHOORSTEEN
SCHOONMAKEN!

Gevelreinigingsbedrijf en voegbedrijf

Fa. Otten
Kerkstraat 26 - 7256 AS Keijenborg

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
bankün, vijvers.

tegels, patioblokken
•te.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

L De beste keuken
voor elke vrouw
kom beslist eerst vrijblijvend bij Holtslag kij-
ken, voordat u uw keuken koopt.

Nu de allernieuwste
dellen in onze showroom

mo-

Openingstijden:
dagelijks geopend tot 17.00 uur
vrijdags bovendien van 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 tot 13.00 uur.

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

Speciale kinderweek met extra aanbiedingen
OaCKS gew. m/chap .................................................. OïJf~~ en ^rUf"""

Tinneroy broeken m/Vestjegratis 29,- en35f-
VelOlir trUien in mode kleuren 25,- en 29,-

Spencers vanaf 16,50

Grote sortering jurkjes, rokjes, truien, jacks en manteltjes
de grootste kindermode vindt u bij:

RUURLO

Barb. Farber dealer voor Ruurlo en omgeving



De brutale knudenier
kijkt goed om zich heen.

Met 152 prijsverlagingen.
fl̂ B ^^^ 1HI nii/~H~»*-H«- IM

Mw *//* duidelijkheid Men we
ie allemaal nog eenszfenl

in
tomatensaus,
blikje 425 gram

Halfvolle kofflemelk^oQ-ivQ
fles 1000 gram --f

Remia fritessaus,
emmer 0.6 liter

Tissue toiletpapier,
4 rollen a 200 vel. Vrij Produkt _

Doperwten extra

Chocoiadehageislag,
pak 400 gram, puur, Vrij Produkt _

Aluminiumfolle,
rol 25 meter, vrij Produkt _

Mini Mars,
zak 250 gram _

Mini snlckers,
zak 250 gram _

7x^289-c^TO tUü

Margarine,
pakje 250 gram

Roggebrood,
licht, pakje 450 gram

49
Plek schuurpoeder,
met bleekmiddel, bus 450 gram

Margarine.
pakje 250 gram. Vrij Produkt

Deimonte
tomatenpuree,
blikje 150 gram

Smith's chips,
zak 120 gram, paprika

Halfvolle melk,
houdbaar, literflacon

Gebroken
sperziebonen,

.-99- 89

..s* 89
Blooker cacao,
pak 125 gram

parkstone
crackerbread,

179
Mini MllkY-way,
zak 250 gram

Uitjes zoetzuur,

couda's Glorie
margarine,
pakje 250 gram

cream crackers,
pak 200 gram .

Diepvries splnazle,
pak 450 gram, Vrij Produkt

Appelmoes,
pot 720 ml.

zwaluw lucifers,
klein. 10 pakjes

Multy
huishoudspons,
Witte peper,
busje 50 gram

Nootmuskaat,
busje 50 gram

Spa bronwater,
literfles

Rode bietjes,
>/4 pot.

Rode kool,

55

59

59
59
59
59
59
69
69
69
74
79

JBV 79

glospinazie,
ak 450 gram __:

pot 720 ml

Damesverband,
met hechtstnu . vnjProdukt

Loyal vleesbrokken,
jumbo blik 1000 gram __

Brillo soappads,
pakiOstuks

Santusa bljenhonlng.^-^onn
pot 450 gram __ ~d^F3 C.OO

Heinz witte bonen, .̂  nn
in tomatensaus, half blik *J+J

Sperziebonen, ioa- gg

9!
_J4<r 99

_ws 99
4er 9!

Fourré blscuit, ^^ QQ
vanille, rol 19 stuks _^K7^ */»J

varkenssaté, .̂  QQ
3 stokjes J-*T3 O *J

Sabrina
damesverband,

Krenteslof
met spijs,
400grai

worteltjes extra fijn,
• 4 POt

Stokbrood,
vacuüm verpakt -

Mergpilpjes,
150 gram, pak 5 stuks -

california
erwtensoep,

Kersen op lichte
siroop,

zonnebloemolie,
literflacon. vrij Produkt

Ceistof luiers,
pak 30 stuks

Nesquick,
pot 400 gram

Foamy
scheerschuim, 19^299
Purina katmenu,
pak 850 gram

Gouda's Glorie
frituurvet,
pak 500 gram

Cornedbeef,
blik 540 gram

Friesche Vlag
halvamel,

475139
Augurkjes AB,
zoetzuur pot 720 ml

Kltkat,
l

pak 6 stuks

Kwak zachte zeep, Doperwten /
wortelen fijn,

Tolet w.c.-poeder,
bus 430 gram

witte servetten,
pak 100 stuks

4^149 ^W _..?VlBksi: '

PCD zoute pinda's,
zak 250 gram

Grijs toiletpapier,
4 rollen a 250 vel

Makreel in olie,
blikje 200 gram

vissticks,
250 gram, pak 10 stuks

Diepvries patat
frites,

RODE
GOUDREINETTEN

(Schonevan Boskoopj
Om wekenlang van te eten, want

u kunt ze droog evenlang bewaren

Homburg leverpastei, ̂  70
blik 200 gram _ r*3r9 l O

uyttewaal piccailllY, Q^ 70
potje 300 gram _ -<T3 l O

70
K79 f O

^ 70
-<j3 l O

70
l O

yg

79

-89- 79

AJP malzena,
pak 400 gram

Ontbljtkoek,
350 gram

Bourbon pudding,
vanille

Bourbon pudding,
aardbei

Bourbon pudding,

Dlepvrlessoeppakket.,,-. QQ
SOOgram J^TJ OO

Clorix bleekmiddel, „^ QQ
flacon 480 gram -rTS OO

Jordan
afwasborstel, v& 99
Havermout, ^^ gg

_v& 99
^or 99

Cricket

Tarwebloem,

Unox knakworst,
200 gram. blik 10 stuks

Pinda's in dop,
zak 250 gram

Ardita
damesverband,
met hechtstnp, pak 20 stuks

Transparantfolie,
rol 30 meter

Golden WonatM
minifrletjes,
diepvries, zak 1000 gram

l

magere
RIB-of
HAASKARBONADE
Vooreen echte Prijs slag prijs.'

Tissue keukenrollen,
gedecoreerd, pak 2 stuks, vrij Produkt -

Clder real deml-sec,
flesO.75 liter

Odorex
deodorantroller,
2 Stuks 3 50 ml

Cazador sherry,
medium dry. fles 0.67 liter 5ft«r

<ïfiq
-3OC7 UUO

Bourbon pudding,
chocolade

Croma
braadmargarine,
pakje 200 gram

Augurkjes AB,
potje 570 ml

Gold Pack pudding,
aardbei, 78 gram 3 pakjes

Gold Pack pudding.
vanille, /8 gram _ 5pakjes

Gold Pack pudding,
chocolade. 78 gram _ 3 pakjes

Bruine bonen,

Doperwten zeer f ijnI
half blik _

Abee huzarensalade,
bakje 150 gram

Smith's chips,
zak 120 gram, naturel

sx 80
85
85
85
85
89
89
89
89
89

Chinese sperziebonen,̂  -j-jg
Pindakaas,

Gouda theelichten,
pakje 10 stuks

pot 370 ml

couda's Glorie
tafeimargarlne,
kuip 500 gram

Boterhamkorrels,
donker. zak 300 gram

Boterhamkorrels,
licht, zak SOCgram

couda's Glorie
frietsaus,
pot O 65 liter

unicura zeep,
ongeparfumeeid, 2 stukken a 90gram •*

Schlck scheermesjesoza,-iQQ
platinum, lOstuks ^^3 I^O

Hansaplast strips,
20 stuks .

Hansaplast pleister,
elastisch, 1 meter

ROSé d'AnjOU,

Heinz
tomatenketchup,
fles 850 gram __

Doperwten extra fijn, ̂ I-IQ
half blik, vrij Produkt -rifj l IO

Magere chocoladevla .̂ -i -IQ
houdbaar, literpak -4^fz \ U

Prodent fluor
tandpasta,

Heinz sandwich
spread,
pot 500 gram

Atrlx handcreme,
Uebfraumilch,

PoplalOOO,
pak 4>ollen.

Heinz pikante
spread,

Berelch Nierstein,

Augurken c,
zoetzuur. pot 720 ml

Unox smac,
blik 200 gram 469-164 Brandspirltus,

flacon 1 liter

Frolic,
zak 1500 gram .

Diepvries kip,
t 1100 gram

wortelen fijn,

Spa citroen,
literfles

Becel voor de koffie,
f les 0,5 hter

Slagersleverworst,
ring 500 gram

Suikerklontjes,

44^399
49^399
49^399
5^489
52^499

Blue Band halvarine,
kuip 500 gram .

Doperwten zeer fijn,
heel blik. Vrij Produkt

Hazelnootcreme,
pot 400 gram

Tonijn In olie,
blik 200 gram

Roosvicee, 26^249
Chocoiadehageislag,
pak 400 gram, melk, Vrij Produkt

O.B. tampons,
1 , - i i ' 4 0 stuks

O.B. tampons,
>j i , pakje 40 stuks

Beaujolais,
rood. A C 1978. fles 0.7 litei

Diepvries konijn,
op schaal. 1000 gram

^ Alléén verkrijgbaar in filialen mei een slagerij.
" Prijsgetóigtotenmet 2oktobera.s.

dit land no*g heeft is een brutale kruidenier

PRUSSIAG
NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN
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