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Ouders in plan Boonk bezorgd over
de veiligheid van hun kinderen
De ouders van de kinderen in plan Boonk zijn verheugd over de ruime speel*
gelegenheid die de kinderen in deze woonwijk hebben. Veel ouders maken
zich echter tergelijkertijd bezorgd over de veiligheid van hun kinderen,
want allen moeten, wanneer ze naar de speelterreinen willen de straat over
steken.

In een brief aan het gemeentebe-
stuur van vorden maken de ouders
het college van Vorden er op attent
dat het WiemeUnk niet zomaar een
straat is in het Boonkplan. Het
fungeert als verbindingsweg (snel-
weg) tussen de Burg. Galleestraat en
de Mispelkampdijk. Vele weggebrui-
kers en met name die, welke vanaf
de Burg. Galleestraat richting Mis-
pelkampdijk rijden overschrijden re-
gelmatig de maximum snelheid. Zij
hebben geen rekening te houden met
van rechts komend verkeer en de
straat is vrij recht. Zij vormen een
groot gevaar voor overstekende kin-
deren.

Ook wijzen de bezorgde ouders in
hun brief op de vele auto's en met
name de vrachtauto's die aan het
WiemeUnk geparkeerd staan. Zelfs
al zouden alle weggebruikers zich
houden aan de geldende maximum-
snelheden dan nog zouden de snel-
heden te groot zijn. Spelende en

overstekende kinderen zouden een
groot risiko bUjven lopen. De over-
heid heeft onder meer de taak de ene
mens tegen de andere te bescher-
men. In dit geval geldt in sterke mate
dat de kinderen tegen zichzelf in
bescherming worden genomen.
Onder het motto "Laten we de put
niet dempen als het kalf reeds
verdronken is", worden B&W van
Vorden met klem verzocht passende
maatregelen te nemen.
Zij denken aan het aanbrengen van

verkeersdrempels of het inrichten
van woonerven. In het plaatsen van
verkeersborden ziet men weinig of
geen heil.
Tergelijkertijd hebben bezorgde ou-
ders in het plan Brinkerhof aan het
college van B&W verzocht gele trot-
toirstrepen aan te brengen aan beide
kanten van de geasfalteerde weg no.
42-50 en 39-47 van de Brinkerhof.
Daar er genoeg ruimte is voor
parkeren, vinden de ouders dit in het
belang van de kinderen noodzakelijk.

Brand bij CLV De
Graafschap
snel bedwongen
Woensdagmiddag tegen half vier
werd de Vordense Brandweer ge-
alarmeerd voor een brand in een van
de gebouwen van de Verenigde
Landbouw Coöperaties De Graaf-
schap GA op het Medler.
Boven in een van de grote silo's bleek
de brandhaard te zijn ontstaan en
het vuur greep snel om zich heen. De
brandweer was met het volledige
materiaal snel ter plaatse en be-
streed het vuur met twee stralen
binnen in het gebouw en een straal
buiten. Later werd ook met behulp
van perslucht gunstig resultaat ge-
boekt. „We zijn blij dat we het zo
hebben kunnen redden", aldus
brandweercommandant de heer J. v.
d. Broek, "het stille alarm en de ver-

binding met Deventer funktioneerde
uitstekend". De Zutphense brand-
weer die met een ladderwagen arri-
veerde behoefde geen dienst meer te
doen, omdat men binnen een half uur
de brand meester was.
Omtrent de oorzaak van de brand
vermoedt men dat deze is ontstaan
door het zgn. warmlopen van een
transportband.

Opbrengst
kollekte
De in Vorden gehouden kollekte vooi
de Vereniging tot steun aan de Nier-
stichting Nederland bracht in totaal
een bedrag van ƒ9283,30 op.
Wij danken een ieder hartelijk vooi
hun gave. Ook dank aan de kollek-
tanten die ons tijdens deze kollekte
ter zijde stonden.

Nierstichting Nederland

Het is weer Spaarweek bij de Rabobank!
Van 17 t/m 21 oktober ligt er een
prachtige kalender klaar - Kado!

ledereen spaart zoals het hem of haar 't beste uitkomt. Begin er mee tijdens de Spaarweek.
de Rabobank heeft ook voor u de beste spaarvorm!

Opa en Oma
Sparen met het

Spaar-Extra-
Premie boekje,
dat geeft extra

veel rente!

Pa en Ma
Zij maken regel

matig gebruik van
hun gewone

spaarrekening,
vwaarelke maand

automatisch
een bedragje

op wordt overgemaakt.

Els en Johan Els spaart met l
De Zilvervloot en krijgt 10% extra ;
premie over spaargeld én rente!

Gezellige kadootjes voor
de hele familie!
Naast de prachtige kalender 'Nederland
in open lucht' is er voor de kinderen
een fijne bouwplaat met oude huisjes
om zelf te bouwen.

Johan heeft een
Grijp-5rekeningmet
5% extra premie
over het gespaarde
bedrag plus
de hoge rente!

Barend (de a.s. schoonzoon)
en Loes
Zij hebben een
termijnspaarreke -
ning met opzegter-/
mijn.Diegeeft meen
rente, ook als het
geld eerder wordt
opgenomen in ver-
and met het

huwelijk of voor het kopen van een
eigen huis!

Sparen doe je met z'n allen
Iedereen spaart op z'n eigen manier,
daarom heeft de Rabobank zoveel
spaarvormen. Kom erover praten
tijdens de Spaarweek!

Rabobank S
geld en goede raad

Gehandicapten
met
toirotrekkers
mee
naar Jersey.
Met o^ Nederlandse touwtrekkers,
die deze week naar Jersey vertrek-
ken zullen ook twee gehandicapte
personen de reis naar de Wereld-
kampioenschappen meemaken. Het
zijn Tonnie Teunissen uit Hengelo
Gld. en Willen Weenk uit Ruurlo.

Deze reis is mogelijk gemaakt dank
zij een fonds, dat door de touw-
trekkers in het leven is geroepen en
waaruit een en ander wordt bekos-
tigd.

Tonnie Teunissen volgt al vele jarer
de verrichtingen van zijn favoriete
ploeg Bekveld vanuit een rolstoel en
is altijd zeer enthousiast. Hij vindt
het geweldig dat hij tóee mag. Als
zijn begeleidster-verzj^fcster treed
op mevr. Bruil-TeunSKn. Willem
Weenk uit het Ruurlose buurtschap
Bruil was vele jaren hoofdbestuurs-
lid van de Nederlandse Touwtrek-
kers Bond. Ook hij is zeer verheugd
om deze unieke reis mee te maken.
Zijn vrouw zal hem begeleiden.

Gemeenten ieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2823. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrQ-
dagmorgen van 8—12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.80—17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrQdag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder O. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmidddag van 16—17 uur.

Aan de orde komen deze week de
volgende onderwerpen:
1. De raadsvergadering van dinsdag
18 oktober a.s.
2. Bezichtiging tuinen landgoed "de
Wiersse".
3. Vaststelling van het zomerseizoen
in de Verordening op de Rekreatie-
woonverblijven.

Punt 1.
De raadsvergadering van dinsdag 18
oktober a.s.
Op de agenda van de openbare
raadsvergadering van dinsdag 18
oktober a.s. komen o.m. de volgende
punten voor:
1. Verlenen van eervol ontslag aan
de heer mr. G. J. Jansen, als ambte-
naar van de burgelijke stand per l
november 1977.
2. Aankoop grond in het bestem-
mingsplan Brinkerhof 1973, nr. 2,
van de heer A. Meijerink, Ruurlose-
weg 9, Vorden.
3. Aanwijzen van kasteel Vorden als
huis der gemeente.
4. Vaststelling nieuwe "Verordening
onroerendgoedbelastingen".
5. Vaststelling nieuwe verordening
op de heffing van begrafenisrechten.
6.Opheffing openbare lagere 'sqhool
in de buurtschap Linde per l januari
1978.
7. Verlenen van eervol ontslag aan
de heer G. W. Hazekamp als hoofd
van de openbare school voor gewoon
lager onderwijs met ingang van l
januari 1978 in verband met ophef-
fing van de school.
8. Verzoek d.d. 23 juni 1977 van het
bestuur van de Katholieke Stichting
St. Antoniusscholen te Kranenburg-
Vorden om overeenkomstig artikel 50
van de Kleuteronderwijswet gelden
te ontvangen voor de aanschaf en in-
richting van een noodlokaal bij de
bijzondere kleuterschool aan het Jeb-
bink.
9. Delegatie aan burgemeester en
wethouders van de bevoegdheid tot

het afgeven van ontheffingen van
parkeerverboden aan lichamelijk ge-
handikapten.
10. Garanderen tijdige betaling rente
en aflossing van een door de Stich-
ting Vordens Tennispark te sluiten
geldlening groot ƒ 35.000,— voor de
aanleg van een vierde tennisbaan.
11. Benoeming van een vertegen-
woordiger in het bestuur van de Vor-
densche bad- en zweminrichting
(toelichting vindt mondeling plaats).
12. Voteren aanvullend krediet voor
de restauratie en verbouw van kas-
teel Vorden met bijgebouwen.

Enige punten, uit de raadsagenda
gelicht, zijn:
Aankoop grond in het bestemmings-
plan Brinkerhof 1073, nr. 12.
Zoals U bekend is, heeft de gemeente
Vorden grotendeels via onteigening
de eigendom verworven van een
belangrijk gedeelte van de gronden
gelegen in het bestemmingsplan
"Brinkerhof 1973, nr. 2". Het ge-
noemde bestemmingsplan kent een
fasering n.l. fase I de gronden
waarop reeds vóór 1975 gebouwd
mocht worden (o.m. de bejaarden-
woningen aan de Zutphenseweg);
fase II, de gronden waarop de
bestemming vanaf 1975 mocht wor-
den gerealiseerd (thans in uitvoe-
ring) en fase III die gronden welke
tot 1980 een voorlopige agrarische
bestemming hebben en daarna zijn
bestemd voor woningbouw. Fase I
is reeds geheel uitgevoerd. De ge-
meente heeft de gronden bedoeld in
fase II reeds in eigendom en is met de
uitvoering begonnen. Voor wat be-
treft fase III echter heeft de gemeen-
te slechts een klein gedeelte van de
gronden in eigendom en moeten de
overige gronden nog worden aange-
kocht om in ieder geval in 1980 in
deze fase tot uitvoering te kunnen
overgaan.
Teneinde tijdig op minnelijke basis
deze gronden te kunnen verwerven

is met de diverse eigenaren onder-
handeld. Deze onderhandelingen
hebben geresulteerd in het sluiten
van een koopovereenkomst - uiter-
aard onder voorbehoud dat de Raad
dienovereenkomstig besluit en be-
houdens hogere goedkeuring - met de
heer A. Meijerink, Ruurloseweg 9 te
Vorden.

Opheffen openbare school voor ge-
woon lager onderwijs in Linde.
Op 31 januari heeft de Raad beslo-
ten, gezien de daling van het aantal
leerlingen en gelet op de pogingen
om te komen tot de oprichting van
een neutraal bijzondere school in het
buitengebied, de instandhouding van
de openbare school voor gewoon
lager onderwijs in de buurtschap
Linde niet meer voor drie jaren te
vorderen, maar de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen te
verzoeken deze school voor één jaar
t.w. het kalenderjaar 1977, in stand
te houden.
Bij beschikking van 26 september
1977 van het Ministerie van Onder-
wijs en Wetenschappen is overeen-
komstig dit verzoek besloten de on-
derhavige school voor 1977 in stand
te houden. Bij de aanvang van het
Schooljaar 1977/1978, t.w. op 9
augustus j.l. (de eerste schooldag na
de zomervakantie) zijn echter geen
leerlingen meer op de openbare
school in Linde verschenen. Het
merendeel van de leerlingen welke
voorheen wel deze school bezocht,
gaat thans naar de R.K. lagere
school op de Kranenburg in afwach-
ting van de omzetting van de laatst-
bedoelde school in een bijzondere
school. Verder instandhouding van
de openbare lagere school in Linde
na het kalenderjaar 1977 is derhalve
dan ook niet meer noodzakelijk. Gelei
op het bepaalde in artikel 22bis var
de Lager-onderwijswet 1920 dienl
een openbare school in een gemeente
met minder dan 25.000 inwoners te

worden opgeheven wanneer het ge-
middeld aantal leerlingen minder
dan 50 bedraagt, behoudens instand-
houding van de school op grond van
het bepaalde in het 2e en 6e lid van
artikel 22bis.
Nu verdere instandhouding van de
onderhavige openbare school na!977
niet meer aan de orde is, dient deze
school, gelet op genoemde bepaling,
met ingang van l januari 1978 te
worden opgeheven.

Punt 2.
Bezichtiging tuinen landgoed "de
Wiersse".
Zoals u wellicht zult weten worden
de tuinen van het landgoed "de
Wiersse" weer voor het publiek
opengesteld op zondagmiddag 16
oktober a.s. van 13.00 uur tot 17.00
uur.

Punt 3.
Vaststelling zomerseizoen in de Ver-
ordening op de rekreatiewoonver-
blijven.
In artikel 112 van de Verordening op
de Rekreatiewoonverblijven - een
verordening welke speciaal ziet op
exploitatie van zomerhuisjes en sta-
caravans - staat vermeld dat het
verboden is een rekreatiewoonver-
blijf te gebruiken of te doen gebrui-
ken buiten het zomerseizoen. Tot
voor kort was echter niet konkreet
aangegeven welke maanden van het
jaar precies tot het zomerseizoen ge-
rekend dienden te worden. Vandaar
dat het college van burgemeester en
wethouders bij besluit van 9 augus-
tus 1977 besloten heeft dat het
zomerseizoen in het kader van ge-
noemde verordening geacht worden
aan te vangen op l april en te eindi
gen op l oktober.
Genoemd besluit is door Gedeputeer
de Staten van Gelderland goedge-
keurd op 26 september j.l.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

Damesvesten
diverse kleuren

normale prijs 35,—

nu f25.-

VRIJDAGS KOOPAVOND

•Mtet'JKw^ t̂eK

BURGERLIJK/
STAND >jjg|

Ondertrouwd: J.Th.H.G. Niesink, en:
M.M.J. Koers.

Tuin De WIERSSE
De tuinen van De Wiersse worden
voor de latste maal in 1977 openge-
steld, en wel op zondag 16 oktober.
Dan zal er voor de natuurliefhebbers
de gelegenheid zijn de mooie herfst-
kleuren te bewonderen in het 70 ha.
grote Engelse landschappark en in
de romantische "gronden van ver-
maak" waar de bomen in het water
van de beek en visvijvers weer-
spiegelen. In de stijltuinen zijn de
buxus-haagjes en figuren pas ge-
schoren -op de taxus-hagen is de
jaargroei nog te meten. De zaadkop-
pen van fuchsia's en vingerhoeds-
kruid worden rijp, de laatste rozen
staan in bloei. Straks, als het blad is
gevallen en de winter zijn intrede
doet, begint men met de vernieuw-
ingswerkzaamheden en het onder-
houd. Honden worden niet toegela-
ten, ook niet aan de lijn. Vrij
parkeergelegenheid.

l) * , • TAA«

Ml CASSETTES

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. C. Krajenbrink H. Doop
19 uur ds. J. B. Kühlemeijer zangd.

KAPEL WILDENBORCH
geen dienst

OERBF. KERK VORDEN
10 uur de heer A. Stoutmetfer, Voorst
kindernevendienst; 19 uur ds. J. B.
Kühlemeijer gez. zangd. Herv. kerk

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrfl-
dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterrlnga
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienst-
doende hulsarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. Rossel, Doetinchem, tel. 08340-
23120 en H. v. Baren, Lochem, tel.
05730-1870 (van 11.30—12 uur)

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Breukink

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het
wjjkgebouw Burg. Galléestraat, tel.
1487. Spreekuur wtfkzusters en uit-
lenen verpleegkundige artikelen van
13—13.30 uur In het wrjkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van
8—18 uur; zaterdag tot 16 uur. Op
zon- en feestdagen 's avonds en in de
nacht kan men aan de apotheekdeur
bellen uitsluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Oktober: mevr. Wolters, tel. 1262
(8—9 uur)

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrtydag van 9—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging maandag en vrfldag van 9
—9.30 uur in de konslstoriekamer
van de Geref. kerk, Vorden, tel. 2129
Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
9—17 uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17—
18 uur in het Groene Kruisgebouw

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



LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

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

Stomerij voor Vorden e.o.

Qood Clean
chemisch reinigen bij

DROQISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

Voor pretty-markt
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is !
U doet de Zwemklub er een
plezier mee. Bel 2528 en 't
wordt elke Ie zaterdag van
de maand gehaald.

LfiT OP: NIEUW

kom ook even bij Cor op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen !

Denkt u aan centrale ver.
warming in uw huis ?

Vraagt dan vrflbljj-
vend inlichingen bij

INST. BEDRIJF

Wllly Weulen-
Kranenbarg

Zelhem, tel. 08342-1364

De grote matenspecialist
Confectiebedrijf

LAMMERS
is het adres voor voordelige

DAMESCONFECTIE
indien nodig kan er naar
maat gemaakt worden.
Zutphenseweg 29, Vorden
Telefoon 05752-1971

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

ledere zaterdagmorgen te
koop: APPELEN EN
AARDAPPELEN.
B. J. Weanink, Regelink-
straat 13, Hengelo G.

Vanaf heden kunt u bij ons
terecht voor

schilderyen
kunstreprodukties
tin. en
geschenkartikelen

Kunsthandel en
Hjstenmakerij

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden
telefoon 05752-2675

Te koop: stamslabonen op
bestelling.

H. Weenk, Schuttestraat 12
Vorden, tel. 05752-6659

Staat uw huis al met
foto In het landeiyk
magazine van
Elsevler
„WOONGAABD"?

Dat is mogelijk via
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wij
met de foto-post.

Hierdoor wurdi uu
huis via onze kolle-
ga's en via ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een grool
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlflst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.
W. J. DE WILDE

Jr. B.V.
Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MCC

haakt in op de
herfstvakantie

RUURLO

extra aanbiedingen in deze periode!
BABY- EN KLEUTERJASJES
t/m maat 86 nu 25% korting
RESTANTEN KINDERMANTELTJES
diverse maten 40,— 50,— 60,—
MANTELTJES eerste klas fabrikaat in corduroy,
flanel en loden, diverse maten nu 15,— reduktie
JOPPERS vanaf 40,-
PARKA'S vanaf 57,50
NATO COATS vanaf 50,-
HOUTHAKKERSJASJES vanaf 65,-

Speciale aanbiedingen in puilovers
Leuke sortering in jurkjes, rokjes, overgooiers en pantalons
Deze aktie loopt van donderdag 13 oktober t/m 22 oktober a.s.

Vrijdags koopavond

Kinder Modecentrum TEUNISSEN Ruurlo

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ititdi dofltnfftndl

Zutphenseweg — Vorden

Griepvaccinatie
De plaatselijke huisartsen geven nog gelegenheid
tot

griepvaccinatie op

dinsdagavond 18 oktober
van 18.30 tot 19.30 uur. Beide keren
aan het praktflkadres van uw huis-
arts. Kosten ƒ 15,— per persoon.

Ziekenfondsleden met hart-, long- of suikerziekte
kunnen op vertoon van hun ziekenfondskaart
gratis gevaccineerd worden.

EN TOCH . . IS

Doe-het-zelf centrum - Keukenshow-
room - Aannemersbedrijf

H. G. Bijenhof
Uw adres voor al uw

balkhout
plaatmaterialen
wij kunnen alles op maat zagen en
schaven door aanschaf van nieuwe
machines.

Hummeloseweg - Hengelo (Gld.)

ONBETWIST

'W MEUBEL SPECIALIST !

Vordt n ICIi-ionii <r>7 ,

Bij de Warme Bakker
komt u er achter

wat vers brood eigenlijk is !

BAKKERIJ

ZXSSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05702.1384

administraties
verzekeringen

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadvlezen

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039

Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Verkoop a.s. maandag 17 oktober

10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16 - 17 uur 6# café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop I

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarten

Nieuwl Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

FA W. VEENSTRA EN ZN - VARSSEVELD
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

WASTAFEL EN ZUIL
Inklusief afvoer, l gatsmengkraan en
ophangbouten, in kleur

DUOBLOCK
in kleur

LIGBADEN
17x73 cm inklusief afvoer, in, kleur 180,—
in wit

155,00
225,00
139,00

GASBOILER flftQ 7R
115 liter, kompleet, nu ilWVj f W

BIDET OKfl AA
roze, inklusief kraan fcWWj W

(zolang de voorraad strekt - prijzen inklusief BTW)

OPENINGSTIJDEN:
maandag tot en met vrijdag van 9.00—12.30 uur en van 13.30—17.30 uur
donderdagavond van 19.00—21.00 uur - zaterdag van 9.00—12.30 uur

Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

PAPIER EN PAPIERVERWERKENDE INDUSTRIE

CELTONA-NEFA B.V.
(werkmaatschappij van Bührmann-Tetterode N. V.) Brink weg 38 - Zelhem

fabrikant van papierwaren voor huishoudelijke en
sanitaire hygiënische doeleinden, vraagt

enkele medewerkers
die opgeleid wensen te worden voor het bedienen van
produktiemachines en/of inpakmachines.
De werkzaamheden worden in TWEE PLOEGEN-
DIENSTEN verricht, nl.:
Ie week vroege dienst: maandag t/m vrijdag van 6.00
tot 14.00 uur; 2e week middagdienst: maandag t/m
vrijdag van 14.00 tot 22.00 uur.

Wij bieden:
- een aantrekkelijk aanvangssalaris
- opname in pensioenfonds volgens de vastgestelde

voorschriften
- bedrijfskleding tegen gereduceerde prijs

— eventuele reisvergoeding
- een prettige werkomgeving in een schoon bedrijf

Heeft u interesse?
Kom dan eens met ons praten en meldt u zich aan ons bedrijf.
Voor nadere inlichtingen kunt u ons ook telefonisch bereiken onder
telefoonnummer 08342-1941



Uit onze slijterij

JONGE GENEVER
BOKMA per liter

CITROEN BRANDEWIJN
FLORIJN liter

JONGE GENEVER
FLORIJN liter

ADVOKAAT
grote fles van 545 nu

SHERRY med. dry
normaal per fles 495 nu

ZOETE SPAANSE WIJN
per fles

Uit onze broodboetiek

WIT BROOD
800 gram

KRENTEBOLLEN
zak van 5 stuks van 130 nu

PUNTBROODJES
10 stuks

Bloemen en planten

FRESIA'S
per bos

ERICA HEIDEPLANTJE
nu voor

Uit onze gebakskoeling

SLAGROOMSTAM
van 430 voor .

BANKETSTAAF met amandelspijs
van 298 nu .

4 GEVULDE KERSENTORINO's
van 289 nu

BAKKERSSPECULAAS
per pak van 245 nu

SCOTTEX TISSJOE TOILETPAPIER
pak van 4 rollen van 285 voor

SCOTTEX KEUKENROLLEN
met berenaktie
pak van 2 rollen van 285 voor

A&O
SUPERMARKT

2000
Al bers- Vorden

Heerlijk rozijnen brood
't bakkerswinkeltje

A.G. Schurink
Burg.Galleestr. 22
Vorden tel. 1877

Gern. Kamers met kookgel.
te huur voor een dame
Inl. Bur. Contact.

Gehuwde vrouw zoekt type-
werk.
brieven onder nr. 32-1 Buro
Contact

De Nutsbabysitcentrale is
gesloten van 17 tot 23 okto-
ber.

Te koop: eikenwandmeubel
met glasdeuren 1,80 meter
breed en gasfornuis met
thermostaat
Ruurloseweg 14
Vorden tel 2083

Te koop: drachtige F.H.
Vaars a.d.t. en vierdels of
helft van een jonge stier.
B. Wunderink Ruurloseweg
85 Vorden.

Jong Gelre organiseert
tafeltennistoernooi

voor dames en heren opga-
ve voor 16 oktober bij H.
Ruesink, de leuke 6 tel.
1643

TE KOOP: slachtkippen
B.F. Lebbink
Eikenlaan 27
Vorden tel. 6739

Kleuterfiets ƒ40 Luxaflex
blauw 185 X150 ƒ20,- grote
hangolielamp schoolklok
Brinkerhof 48 tel 2448

TE KOOP: slachtkippen en
andijvie
Vordensebosweg 7

Te koop: 2 nachtstroom-
kachels
H.J. Pardijs
Mosselseweg 4
Vorden tel. 6612

Gevestigd:
mevr. F. HACCOU-PRINS
oefentherapeute-Cesar
Adres: Beatrixlaan 18 Vor-
den, tel. 05752-6627

Dankbaar en blij geven wij
u kennis van de geboorte
van onze zoon

Michiel
Joke en Henk
Klumpenhouwer

Lochem, 10 oktober 1977
Vordensebinnenweg 5

Cursus
Ski-gymnasdek
vanaf donderdag l dec. t/m
donderdag 22 dec.
Opgave Mevr. F. Haccou-
Prins. Tel 6627.

Cursus
nazwangerschap
gymnastiek

donderdag 3 november
20-21.00 uur
Opgave mevr. F. Haccou-
Prins. Tel. 6627.

Te koop wegens vertrek:
2-pers. ledikant met aange-
bouwde nachtkastjes plus
matras. Elektr. naaimachi-
ne, zo goed als nieuw.
Damesfiets Empo. Koelkast.
Gasstel (4 pits). Strijkplank
met strijkijzer.
Telefoon 1900, Vorden

Te koop: Zaairogge.
Stoofperen
Wij ndruivenstekj es.
Rossel. Tel. 1439

Te koop: 1,15 ha. bladkool
bij H. Havekes, Lindeseweg
17,Vorden. Tel.6621.

Te koop: i.z.g.st. dames-
bromfiets, Tomos A3.
Bouwjaar 1974.Nieuwstad
12. Tel. 1404.

Wie heeft er per abuis een
verkeerde herenrijwiel bij
Doe-het-zelf-centrum Harm-
sen meegenomen. Gaarne
terug te bezorgen op boven-
genoemd adres.
Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

DROGISTERIJ

de Olde MeuNe
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

Voor al uw
loodgleterswerken
goten
mastiekdakken
water, en gasleiding
e.d.

INST. BEDRIJF

Willy Weulen-
Kranenbarg

Zelhem, tel. 08342-1364

Inplaats van kaarten

Op vrijdag 21 oktober a.s. hopen wij met
onze kinderen ons 12 V2-jarig huwelijk te
herdenken.

J. REINTJES
J. REINTJES-WILGENHOF

Voor familie, kennissen en klanten gelegen-
heid tot feliciteren vanaf 19.30 uur in zaal
Scholten, „Exelse Molen" te Exel.

Lochem, oktober 1977
Vordensebinnenweg 2

HELIOFORM VOLGT MODE
OP DE VOET

Heden werd door een noodlottig ongeval van ong
weggenomen, onze medewerker de heer

G. ROTHMAN

Zijn plichtsbetrachting en inzet voor ons bedrijf
zal bij ons blijven voortleven.

Fam. Kuypers

Vorden, 8 oktober 1977

Door een noodlottig ongeval verloren wij onze
kollega, de heer

G. ROTHMAN

Zijn kollegialiteit en kameraadschap zullen in
onze herinnering bltfven.

Personeel Garage Kuypers

Vorden, 8 oktober 1977

BEKIJK DE NIEUWE KOLLEKTIE Bij:

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

WEEKEND-
AANBIEDING

Tuinen van de Wiersse-Vorden voor
de laatste keer in 1977 opengesteld!
Zondag 16 oktober 13.00-17.00 uur.
Entree ƒ 2,— p. p. Gratis parkeren

HERENSWEATERS
met V-hals en geruwde binnenzijde
op de linkerborst Ucla flokprlnt in de
maten s.m.l. - normaal 34,75

nu . 29,75

WONING INRICHT l Nu
MAIMUFACIURF N

HELMINK

Spaarders aller landen
vieren

rfERELDSPAARDAG
'de derde dinsdag in oktober'

Breng die dag eens een bezoekje aan uw Spaarbank. U neemt er wat van mee!
Er ligt een fraaie Spaarbankkalender voor U gereed. Met tal van toeristische tips,

waaraan U het hele jaar rond, plezier kunt beleven.
En dat geldt natuurlijk ook voor de uitgebreide service van uw Bondsspaarbank.

NUTSSPAARBANK
EEN BONDSSPAARBANK
Dorpsstraat 15 - Vorden

Dagelijkse renteberekening



Boomkwekerij - Tuincentrum

M. G. SPIEGELENBERG B.V.
Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1464

Uitslag van de
slagzinnen wedstrijd:

1e prijs B. Horsting, Staringstraat 4, Vorden
2e prijs Mej. E. O. Idema, Reeoordweg 8, Vorden
3e prijs Mevr. B. Brouwer-Teunissen,

Het Hoge 80, Vorden
4e prijs Gerard Wullink B. v. Hackfortw. 39 Vorden
5e prijs Angelique Bosch, Insulindel. 32, Vorden
6e prijs Mevr. van Til, Molenweg 32, Vorden
7e prijs Wlllem Ambagtsheer, De Heegherhoek 2,

Vorden
8e prijs Harmy Brinkman, Almenseweg 5, Vorden
9e prijs Mevr. Horsting, Brinkerhof 56, Vorden

10e prijs H. M. Vlsschers, De Boonk 43, Vorden

De winnende slagzin luidt:
U ZOEKT EEN RADIO OF KLEUREN-T.V.?
WAAR U HEM KOPEN WILT, GEEN IDEE?
EEN SPECIALIST MOET HET WORDEN,
NATUURLIJK „OLDENKAMP" STATIONSWEG 1 TE

VORDEN
De prijzen kunnen vanaf vrijdagmorgen
aan de zaak worden afgehaald.

RADIO-T.V.-GRAMMOFOONPLATENSPECIAALZAAK

„OLDENKAMP"
Stationsweg 1 - Vorden - Telefoon 2577

Wij repareren alle apparatuur,
ook als deze niet bij ons gekocht Is

ABRICOT BRANDY
BOLS van 13,90 voor

BOLS VIEUX
van 14,25 voor

JONGE FLORIJN
nu voor

JONGE BOKMA
met gratis poster

HENKES BESSEN
nu voor

11,65
12,95
11,95
13,75
9,95

Met Ingang van 17 oktober
MAANDAGMORGENS GESLOTEN

SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

SMIT
Telefoon 1391

Eens iets anders, bijvoorbeeld een

bretontaart
caketaart met stukjes chocolade,
banketbakkersroom, chocolade,
glazuur. Minimaal 8 personen.
Bestellen ibij uw banketbakker.

WEEKENDREKLAME:

DESSERT LAUSANNE
MET ADVOKAAT

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit: Zwanehalzen

Kinderboekenweek
19 TOT EN MET 29 OKTOBER

Dan is er de speciale kinderboeken-
weekuitgave:
EEN DROOM VAN EEN BOEKJE

10 dagen lang voor maar ƒ 2,75
by aankoop van een ander kinder- of
jeugdboek

Boekhandel Hietbrink
Zutphenseweg

heeft voor u uit voorraad leverbaar:
HEIDE - VASTE PLANTEN - BOMEN - VRUCHT-
STRUIKEN - CONIFEREN - HEESTERS - KLIM-
PLANTEN alles in diverse soorten en rechtstreeks
van de kwekerij.

Dagblad „De Telegraaf" - Vorden

vraagt met spoed een

accurate
bezorg (st) er
voor de bezorging in plan Boonk,
Zutphenseweg.

Inlichtingen telefonisch verkrijgbaar onder num-
mer 2472 tussen 18.30—19 uur

Partikuliere verkoop alleen op vrijdag en zaterdag.

IEDERE KOPER ONTVANGT EEN LEUK
HEESTERTJE KADO

Kom gerust eens kijken.

°Wat iedereen moet weten over verlovingen,
huwelijken geboorte.

Doe vooral geen dingen waar u later spijt van zou kunnen
krijgen . Kom tijdig bij ons aan de zaak en laat u
vrijblijvend voorlichten op het gebied van verlovings-.
huwelijks- en dankbetuigingskaarten en
geboortekaarten. Kortom; laat ons u de even smaakvolle
als uitgebreide Kennemer Kaarten Kol lek tie
voorleggen!

Als u daar uw persoonlijke keuze uit heeft gemaakt,
dan kan er werkelijk niets meer misgaan! Tot ziens bij:

weevers vorden

l Extra voordelige
aanbiedingen

Handperen 1 kilo 149

Bloemkool per stuk ... 198

Franse Delicious 2 kg 359

Gesneden andijvie
500 gram 60

Maandag t/m woensdag:

Hutspot 500 gram 90
Weekendaanbieding BLOEMEN:

Gemengd boeket 395
Onze specialiteit:

modern bruldswerk

tmen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Herv./Ger. Zangdienst
A.S. zondag 16 oktober 1977 om 7
uur in de Ned. Hervormde kerk.

Thema: „LEVEN ZONDER VREES"
voorganger: ds. J. B. KUhlemeJjer.
Medewerking: Vokaal Ensemble
Lochem - Rudi van Straten.

Tot ziens op 16 oktober en vergeet a.u.b. niet uw
liedboek mee te brengen

Trend
Tips Visser

biedt
grote klasse
in

pantalons

De ene keer modieus klassiek, de andere
keer sportief. Want een man wil variëren.
Daarom biedt onze kollektie alle kansen
om een geslaagde persoonlijke keus
te maken.

Modieus klassiek.
Aparte leerdetails.
f98,-

MODECENTRUM

DANSEN
OKTOBER

LIONS

SERVICE-STATION

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30 - Vorden . Tel. 05752.1840

Vakkundige reparatie van alle bekende merkea
auto's.

Kontrolebeurten, olie verversen en dooramerea

InbouwstattoB autofas-apparatvur van alle
merken.

In bexit van moderne apparatuur.

Erkend BK, LPG inbouwstation - Bovag-lid

Stijlvol.
Lf89,-

w/..

—
FORTEX

VORDEN - TEL. (05752) 1381
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Gemeente Vorden zit financieel goed.
Voor het komende jaar riet de financiële toestand in de gemeente Vorden er
prettig uit. In de begroting 1978 kon een post "onvoorzien" worden geraamd
van 571.500 gld., ruim 230.000gulden hoger dan het batig saldo van de pri-
mitieve begroting 1977

De financiële armslag is des te gunstiger wanneer men bedenkt dat de
lasten voor het kasteelraadhuis, het dorpscentrum, de brandweergarage en
de sportzaal normaal in de begroting konden worden verwerkt. Deze
gunstig positie is een gevolg van een hogere uitkering uit het gemeentefonds
van ruim 477.00 gulden.

In de begroting wordt rekening ge-
houden met de kosten van de centra-
le melding en alarmering van de
brandweer, wordt 21.000 gulden uit-
getrokken voor straatverlichting, en
voor de volksgezondheid worden
subsidies opgetrokken van twee naai
drie cent per inwoner. Een belang-
rijke uitgave is ook de subsidie van
111.000 gulden aan de stichting
dorpscentrum ( 15 gulden per in-
woner).

Behalve bepaalde doelreserves be-
schikt de gemeente Vorden per l
januari 1978 over 600.000 gulden aan
overschotten van vorige dienstjaren,
152.000 aan algemene reserve,
318.00 aan eigen kapitaal en 125.000
gulden aan winst verkoop woningen.

KWIJNENDE BEUKEN

De droge zomer van 1976 heeft ook
onder het beukenbestand in de ge-
meente Vorden flink huisgehouden
Melding werd gemaakt van het kap
pen van 200 dode en kwijnende
Deuken. Tweemaal werd vorig jaar
een kapvergunning voor bomen ge-
weigerd. Ten aanzien van de wo-
ningbouw wordt verwacht, dat vol-
gend jaar het binnenterrein tussen
Burgemeester Galleestraat, Stations-
weg en Insulindelaan bebouwd gaat
worden. Pogingen zullen in het werk
worden gesteld om het Cooperatie-
terrien voor woningbouw te benut
ten.

UITBREIDING GEMEENTELIJK
SPORTPARK NIET MOGELIJK

De voetbalvereniging Vorden heeft
een vierde speelveld nodig. Uitbrei-
ding van het bestaande complex is
niet mogelijk. Uitbreiding wordt ge-
zien aan de zuidzijde van de Oude
Zutphenseweg, dat de bestemming
sportterein heeft. Om de gronden in
bezit te krijgen moet hoogstwaar-
schijlijk een onteiggenings procedure
worden ingesteld.

Na op de prioriteitenlijst vastge-
stelde kapitaalsuitgaven voor de ko-
mende jaren achten B en W het
gewenst een onderzoek in te stellen
naar de volgende zaken: verbetering
uitrusting ongevallenhulp, verbete-
ring Kerkstraat, Kerkplein en Markt-
plein uitbreiding parkeergelegenheid
in het centrum, verbetering sport-
accommodaties en manege, Enkweg,
Oude Zutphenseweg en Schutte-
straat.

WONINGBESTAND

Het woningbestand in de gemeente
Vorden is het afgelopen jaar - van l
oktober 1976 tot l oktober 1977- met
slechts zes toegenomen. Hiervan wa-
ren, aldus de aanbiedingsbrief bij de
gemeentebegroting 1978, vier pre-
miewoningen en vijf wongingen in de
vrije sector. In deze periode werden
woningen gesloopt.
In het bestemmingsplan Brinkerhof
1973, nr. l, zijn nog twaalf woningen
in aanbouw, zeven in de premie- en
vijf in de vrije sector, terwijl de
laatste nog beschikbare terreinen-
voor vier woningen zijn uitgegeven.
Verwacht wordt, dat de bebouwing
daarvan nog dit jaar begint. In het
bestemmingsplan Brinkerhof 1973,
nr.2 zijn inmiddels 12 vrij sector
woningen in aanbouw, terwijl voor
twee particuliere woningen grond is
uitgegeven.

Verder is aan de woningbouw ver
eniging "Thuis Best" grond beschik-
baar gesteld voor 16 eengezinswo-
ningen en 13 bejaardenwoningen.
Met deze bouw zal eind dit jaar of
begin volgend jaar een begin worden
gemaakt. In het raam van de be-
perkte groei van Vorden kan jaar-
lijks slechts een gering aantal bouw-
percelen worden uitgegeven. De ver-
deling van bouwpercelen voor 1978,
in eerste instantie in het plan Brin-
kerhof 1973, nr. 2 zal binnenkort
geschieden. Volgebouw is praktisch
het bestemmingsplan Kranenburg.
De daarin nog beschikbare percelen
zullen worden uitgegeven aan gega-
digden die binding met de buurt
schap hebben.

DALING GEBOORTECIJFERS

Het geboortecijfer in Vorden is voor
al na 1973 belangrijk gedaald na-
melijk van 112 in 1972 naar 78 in
1975 en 80 in 1976. Dit heeft tot
gevolg dat enkele scholen wegens ge-
brek aan leerlingen zullen moeten

sluiten. Het lage geboortecijfer
wordt namelijk niet gecompenseerd
door vestigingen van gezinnen met
onge kinderen. De r.k. kleuterschool

op de kranenburg kon het gemiddel-
de aantal van 20 leerlingen niet
halen zodat de school is gesloten.
Wel hoopt men in de Kranenburg in
1978 voldoende leerlingen te hebben
voor de start van een bijzonder
neutrale kleuterschool. De r.k. kleu-
terschool in het dorp heeft uitbrei-
ding gevraagd van de schoool met
een noodlokaal. Volgens college van
B&W ziet het er niet naar uit dat het
Kwetternest en de Springplank op 16
oktober de leerlingen aantallen van
een jaar geleden zullen hebben.

Doordat de kans zeer groot was dat
de basisschool Linde zeer binnenkort
een eenmansschool zou worden en
gezien de snelle daling van het leer-
lingenaantal van de r.k. school Kra-
nenburg, hebben de ouders van deze
beide scholen en het bestuur van de
r.k. school Kranenburg besloten deze
school te veranderen in een bijzon-
dere neutrale school. Formeel gaat
de nieuwe stichting per l januari
1978 van start. De prinses Juliana-
school in de Wildenborch blijft in

leerlingen aantal achteruitgaan.
Verwacht moet worden dat ook deze
school een eenmansschool zal wor-
den. De r.k. basisschool in het dorp is
thans juist boven de grens gekomen
van de vierde leerkracht. Ondanks
het feit dat de scholen van Linde en
Kranenburg samengevoegd zijn is
het leerlingenaantal op l september
juist genoeg voor een derde leer-
kracht.

INGEZONDEN
MEDEDELING
Buiten verantwoording
van de redaktie.

Werelddierendag
Dierenbescher-
ming-Vogelbe-
scherming-
Wat zijn we toch een braaf volkje!
Wat doen wij veel voor de dieren!
Welke dieren??? De vogels in de
natuur? Winter voedering?? Nu ik
voel er niet veel voor om daar nog
aan te doen waarom? Omdat ik er
niet voor voel die arme hongerige
vogels in een val te lokken. Op de
voederplank zijn ze niet meer veilig
sinds er in onze omgeving een kat
ronddoolt, die er gewoon op zit te
wachten dat de vogels op de kruim
pjes brood af komen. Dat beest ziel
er geen been in om een sprong van
drie meter te maken en een vogel van
de plank te vegen die hij dan van
boven bespringt en pakt. Knap hè
zo'n volgevreten beest die een honge-
rig vogeltje nog niet eens met rusl
kan laten. Noem dat eens dieren-
liefde. Die katten die maar ronddolen
en ik weet niet wat voor onheil aan-
richten.

Als mensen dan zo van een kat
houden dat mag van mij. Ik zie en
hoor liever de vogels. Maar laat de
mensen dan tenminste die lieveling-
en binnen houden. Een kat kan zijn
behoefte op een bak doen en slapen
kan hij binnen nog beter dan buiten.
Maar ja....de moeite hè, om op te
letten dat hij niet ontsnapt....en die
vuile bak.... die moet je zelf legen en
schoonmaken. Nee... laat hij dan
maar liever de vogels uitroeien.

Dat is nog eens dierenliefde!!!! Laat
mij niet lachen het is om te huilen

A.M. Turfboer-
Augustijn.

Insulindelaan 18

irhiBi'j ons in d'n Achterhoek.

Umda'w onzen veedokter 25 jaor lang an un goed inkommen hadd'n
eholpen, mosse wi'j maondagmiddag bi'j uïgfcommen um de boel op
te maken. Dat t'r meer wazzen die wel uHin schaop of koe ziek
hadd'n ko'j wel marken, want 't was t'r gloepend druk. 't Was
gewoon anschoeven en ow beurte afwachten. Nao eur gefilseteerd
te hemmen ha'k oaveral al lopen zuuken um un plaetsken te vinnen
um te können zitt'n, moar nargens was un stoel vri'j. In de jachzaal
ha'k gelukke, un boer met un grote slepperi'je mos nao huus um zien
beeste op tied te können melken.

't Was stom toeval maor ik kwamme daor naost un old vröwken te
zitt'n die'k nog van vrogger kennen: Mientjen van 't Slagmanshuus.
"Da's ok un tied eleen da'w mekare ezien hebt, Leestman". Jao, ik
denke al wel twintug jaor", i'j heb o w anders nog wel goed ehollen".
"Oh, jao, onkruud vegeer niet". Noe was Mientjen bepaold gin
onkruud. Vrogger, too'k nog zo'n opschötteling wazze, kwamme ik
t'r nog wel us. Un buurjonge van mien was femilie van eur en wi'j
gingen d'r in de vekansie nog wel us hen spöllen. Zovölle wet ik t'r
neet meer af, maor een ding is mien altied bi'jebleven. Zee kon
merakels lekker kokken. Veural de klaorn-earpel met karnemelksju
he'k nooit aans lekkerder ehad. Nao da'w zo un uurken oaver alles
en nog wat epraot hadd'n mos Mientjen met de jongeluu met nao
huus. "Noe zal ut wel weer un helen tied duurn veur wi'j mekare
weer ziet", menen Mientjen. "Oh, dat mo'j neet zeggen, volgend jaor
wod hier ut ni'je gemeentehuus eopend en daor zö'j dan ok nog wel
kommen". "Rekken daor maor neet op, van kastelen he'k in mien
jonge leaven de boek vol ekregen". " 'k Hebbe anders nooit eheurd
da'j van adel wazzen". "Oh nee, i'j begriept mien neet goed. As
deerne van twaalf jaor mos ik t'r al uut hen dienen zoas zee dat toen
nuumen. Nao wat kottere of langere tied bi'j veschillende boern
kwam ik hier op een van de acht kastelen terechte, 'k Wazze zo'n
jaor of twintug en vedienen 240 gulden in un heel jaor. Doar ha'w
dan de kos bi'j. Daorveur mozze wi'j dan in touw wean van 's
margens zeuven tot 's aovunds acht uur. Ens in de wekke mogge wi'j
's aovunds um zes uur nao huus en ens in de veertien dage van
zondagmargen tot 's aovunds tien uur. Later mog i'j ok neet in huus
kommen. Dat was dan onzen gao-dag. Umdat de kelder um zes uur al
op slot ging mosse wi'j met de fietse den 's aovunds eers de trappen
van 't bordes op, de gang deur en dan weer de kelder in. Bekaf
Wodd'n i'j van dat ge-öos.

Wieters zatte wi'j de meeste tied van 't jaor in de kokken te knooien.
I'j wet wel onder in 't kasteel. A'j nao buuten kekken kö' j allene
maor gres zien gruuien. At t'r ene langs leep zoog i'j alene de klompe
maor en 't onderende van de boksepiepe, anders niks. De veugeltjes
ko'j heurn fluiten, maor te zien kreeg i'j ze nooit. A'j dat zo un jaor of
wat heb volehollen, ha'j wel genog van kastelen. Dan zit ik liever op
mien boerderi'je argens bi'j ons in d'n Achterhoek".

H.Leestman

Ouderavond O.L.
school dorp.
Voorzitter, de heer Martinus is in
zijn opening zeer verheugd een zo
groot aantal ouders te mogen ver-
welkomen. De uitvoerige notulen van
mevr. Karmeling worden onder
dankzegging goedgekeurd. Uit het
kasverslag van de penningmeester
de heer Harmsen dat de gezamelijke
inkomsten uit bijdragen voor de
Schoolreisjes, Sint Nicolaas en
Kerstfeest alsmede voor schoolfonds
en oudercommissie bijna ƒ1400 heb-
ben bedragen. Zij kan een klein batig
saldo melden.

Inplaats van de aftredende commis-
sieleden de heren Heuvelink, Marti-
nus en Sloot werden gekozen mevr.
Beeftink en de heren Althof en Groot
Wassink. Hierna krijgt het school-
hoofd de her Brinkman het woord
voor schoolzaken. Hij memoreert de
zeer goede resultaten bij de Cito
Schooltoets en de gevolgde procedu-
re bij het kiezen van de scholen voor
het voortgezet onderwijs. Voorts
geeft hij een overzicht van hoogte-
punten uit het schoolleven van het
afgelopen jaar.

Aan de invoering van de nieuwe
leesmethode "Letterstad" is een
grondige voorbereiding voorafge-
gaan door de onderwijzeressen. De

aanschaf van deze methode heeft]
veel geld gekost. Het groepslezen op
school verloopt dank zij de medewer-
king van een 9-tal moeders bijzonder
goed.

Het gymonderwijs verkeert nog steed
in een noodtoestand, het wachten is
op de nieuwe gymzaal achter het
gemeentehuis. Verder toegelicht
worden onderwerpen als schoolspa
ren, het oversteken van de rijksweg,
contactavonden, feestavonden,
spraaklesonderzoek laagste klassen,
schoolarts.

In verband met de aanpassing van
leerlingen van de kleuterscholen
naar het basisonderwijs is een pret-
tige samenwerking en veel overleg
tussen de betrokken scholen ge-
groeid. Met nadruk stelt hij aan het
slot van zijn overzicht dat er een
goed verband moet bestaan tussen
onderwijzend personeeel- de aange-
boden stoffen en de verwerking
hiervan.

Als het kind de school verlaat moet
het een juiste portie kennis vergaard
hebben om op verder te kunnen
bouwen.

Bij de rondvraag wordt uitvoerig ge-
discusieerd over de gevaren van
schoolreisjes, schoolmelk, samenstel-
ling en werkzaamheden oudercom-
missie, kennismakingsavond.

Inplaats van de aangekondigde, doch
verhinderde spreker van V.V.O. was
onze plaatsgenoot, de heer Span-
haak ter elfder ure bereid gevonden
diens plaats in te nemen. Deze hield
een zeer boeiende en leerzame inlei-
ding over het onderwerp "Agressie
in en om het gezin" benaderd vanuit
een opvoedkundige hoek en waarbij
we de oorzaken van dit kwaad
moeten opzoeken en beschrijven in
gezinnen, waaruit onze maatschap-
pij nu eenmaal is opgebouwd. Hij
besprak voorts de vormen van agres-
sie die we hierbij in de breedst
mogelijke vorm kunnen onderschei-
den.

Inbraak fa. Visser
In de nacht van dinsdag op woens-

dag werd ingebroken bij de fa.
Visser. De daders verschaften zich
toegang via de voordeur en namen
een grote partij kostuums jassen su-
ede leer en bont mede. Van de
daders ontbreekt elk spoor.

Poppenspel in de
openbare
bibliotheek
In verband met de kinderboeken-
week, die van 19 tot en met 29
oktober duurt kan de jeugd meedoen
aan verschillende puzzels. Er is een
puzzel voor de leeftijdsgroep van 6
tot en met 8 jaar. De kinderen
kunnen deze oplossen en daarna
kleuren. Voor de kinderen van 9 tot
en met 12 jaar is er een verhaal met
verborgen boektitels. Wie vindt er de
meeste titels? Aan beide puzzels
zijn prijzen verbonden en iedereen
kan de puzzels vanaf 14 oktober bij
de openbare bibliotheek ophalen,
ook wie geen lid is van de biblio-
theek.
Inleveren uiterlijk 21 oktober. De
prijswinnaars worden in Contact
van 25 oktober bekend gemaakt.

Op donderdag 20 oktober zal er in
de bibliotheek een poppenspel wor-
den uitgevoerd. Het poppentheater
"Ut olde poppespöl" uit Eibergen zal
die middag een voorstelling komen
geven.
De toegang is uitsluitend voor kinde-
ren van de leeftijd van 4 tot en met 8
jaar en alleen op vertoon van een
gratis toegangsbewijs. Deze kunnen
afgehaald worden bij de bibliotheek
vanaf maandag 17 oktober.
Dus alleen degene, die een kaartje
hebben kunnen op donderdagmiddag
komen.

VVV sekretaris G.W. Eyerkamp ver-
wacht volgend jaar veel dagjesmen-
sen in Vorden
"Wanneer volgend jaar kasteel Vorden officieel als gemeentehuis in
gebruik is genomen, dan verwacht ik dat er veel dagjesmensen naar Vorden
zullen komen, Wij als VVV bestuur zullen dan bij het kasteel aktiviteiten
moeten ontplooien mits d^B natuurlijk vergunning voor wordt verkregen. Ik
neem aan dat wat dit lawste betreft dit geen probleem zal opleveren",
aldus de heer G.W. Eyerkamp, sekretaris van de plaatselijke afdeling van
het WV.

De aktiviteiten zullen volgens de heer Eyerkamp hoofdzakelijk gezocht
moeten worden op het gebied van de folklore. Boerendansen, boeren-
bruiloften en dergelijke blijken voor de vakantiegangers altijd nog echte
attrakties te zijn.

Ondanks de minder gustige weers-
omstandigheden is de afgelopen zo-
mer voor de WV te Vorden een
buitengewoon goed seizoen gewwest.
"We hadden in onze gemeente zeer
veel gasten. De campinghouders
toonden zich uiterst tevreden, terwijl
ook de winkeliers goede zaken heb-
ben gedaan. De belangstelling voor
een vakantie in Vorden is waar-
schijnlijk te danken aan de mooie
zomer van vorig jaar. De mensen zijn
het jaar daarop vaak geneigd om de
vakantie dichter bij huis door te
brengen", aldus de heer Eyerkamp.
Het programma dat het bestuur deze
zomer voor de gasten heeft samen
gesteld is in goede aarde gevallen bij
de vakantiegangers. De avondwan-
delingen op de maandagavond onder
leiding van de heer Brunnikreeft en
de wandelingen rondom kasteel den
Bramel onder leiding van de heer
Terpstra trokken buitengewoon veel
deelnemers.

Onder leiding van oud-burgemeester
van Arkel namen dit jaar 1187
personen deel aan de achtkastelen-
fietstocht. Twee keer moest de tocht
vanwege de regen worden afgelast.
De heer Eyerkamp zou gaarne zien
dat het volgend jaar bij slecht weer
op woensdag de tocht wordt ver-
plaatst naar de donderdag. "Vooral
voor de plaatselijke rijwielhandela-
ren zou dit aantrekkelijk zijn omdat
zij voor de fietstochten extra fietsen
in voorraad nemen voor de verhuur"
zo meent de heer Eyerkamp.

De tuinen van de Wiersse zijn het
afgelopen zomer door zo'n 9000
mensen bezocht, (zondag 16 oktober
kan men de tuinen overigens in hun
prachige herfsttooi nogmaals bezich-
tigen).

In bestuurskringen van het WV
hoopt men dat de tocht die de aan-
spanning "In de Reep'n" met veel
succes heeft georganiseerd een jaar-
lijkse terugkerend evenement zal
worden. Begin volgend jaar zal het
VVV diverse Vordense verenigingen
voor een gesprek uitnodigen in de
hoop dat medewerking zal worden
verleend aan het zomerprogramma
van volgend jaar. De boerendans-

groep "De Knupduukskes" een niet
weg te denken vereniging in het
zomergebeuren voor de vakantie-
gangers, heeft plannen om volgend
zomer een buitenlandse groep naar
Vorden te halen. Dit dan in navolging
van een initiatief van de heer Olden-
kamp die het afgelopen zomer met
veel succes een Oostenrijkse groep
invorden liet optreden.

De Staringavonden verzorgd door ds.
Krajenbrink uit Vorden en de heer
van Roekei uit Zelhem, zullen gezien
de animo die er voor was, volgend
jaar zeer zeker worden herhaald. Dit
geldt ook voor de bezichtiging van
een in bedrijf zijnde boerderij. Het
afgelopen zomer werd door de va-
kantiegangers tweemaal een kijkje
genomen bij de boerderij van de heer
A.G. Mennink. Voor de toerist een
interessant gebeuren. Het Vordens
tennispark dat met een vierde baan
zal worden uitgebreid is ook door de
vakantieganger "ontdekt" getuige de
verschillende dagen dat er gebruik
van werd gemaakt.

NIEUWS
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DROPPING
Het Christelijk Jongeren Verbond
organiseerde vrijdag een dropping
voor de jeugd van 10 tot 15 jaar. Veel
leden en niet-leden werden gedropt
in de buurt van Barchem. Na een
flinke wandeling bereikte men de
kapel bij de Wildenborch waar pan-
nekoeken werden gebakken. Helaas
werd het wat later doordat enkelen
de kapel niet konden vinden.

PSALM VAN DE WEEK
De NCRV, één van de radio-televisie
omroepen die ook betrokken waren
bij de inmiddels beëindigde serie:
„Het lied van de week", is begin

oktober van start gegaan met een
wekelijks radio-programma: Psalm
van de week, elke maandagavond
van 19.50-20.00 uur, voorlopig via
Hilversum 2.
Het is de bedoeling heel het Psalm-
boek door te nemen en zo meer
bekendheid te geven aan mooie,
maar nog vrij onbekende psalmen
van de 150 psalmen. Veelal is immers
de lijst van „bekende" psalmen vrij
beperkt. De volledige Lijst van de
psalmen die tot en met juni 1978 aan
bod komen, is verkrijgbaar bij de
muziekafdeling van de NCRV, Schut-
tersweg 8, Hilversum. Graag vesti-
gen we de aandacht op dit goede
initiatief.

Over: Oost-West in Europa
De interkerkelijke omroep IKON
brengt in de komende tijd een twin-
tigtal programma's rond het thema:
Oost-West in Europa.
Begonnen werd met drie filmreporta-
ges over „Kerk en christenen in de
DDR" Daarna zal in een drietal!
programma's worden nagegaan in
hoeverre er in het westen sprake ia
van onredelijke angst en voordelen
met betrekking tot het communisme,
waarna in het begin van 1978 vier
reportages volgen over de Kerk ir
Polen. Nu velen kontakten zoeken
met de kerken achter het ijzeren
gordijn, kunnen deze programma's
goede informatie geven.

kan ik er wat aan doen ....?
Nu de verslagen en reportages van
de toetsings-konferentie te Belgrado
(Joegoslavië) tot ons doordringen (de
toetsing van het slotakkoord te Hel-
sinki 1975 over de mensenrechten)
dringt zich meer en meer de (soms
bange, wijfelende, moedeloze) vraag
aan ons op: Kan ik er wat er doen?
Zegt u niet te gauw en te gemak-
kelijk: Nee. Er bestaat immers AM-
NESTY INTERNATIONA!» Amnesty
International bestrijdt vervolging en
beschermt de vrijheid van menings-
uiting. Via deze wereld-organisatie
(onpartijdig) kunnen we helpen.
Mensen helpen die opgesloten zitten
in gevangenissen en kampen, omdat
zij zich uitgesproken hebben tegen
bepaalde toestanden in hun land. Oi
alleen maar omdat zij iets gezegd
hebben dat de machtshebbers in hun
land niet zinde. Onpartijdig, strikt
onpartijdig, in oost en west, in noord
en zuid werkt sinds 1961 Amnesty In
ternational voor naleving van het
recht op vrije meningsuiting. In 1973
startte A.I. een internationale kam-,
pagne voor het afschaffen van mar-
telingen. Amnesty International
boekt daarbij resultaten.
U KUNT DAARBIJ HELPEN.
Vraagt u eens informatie bij: Amnes-
ty International, 3e Hugo de Groot-
straat 7, Amsterdam-West. Telefoon
020-847905. We geven u, zo u wilt,
ook graag nadere informatie: Ruur-
loseweg 19, Vorden. (tel. 1366)
Zuchten... Foei, foei, zeggen...Och,
och... helpt niet (Wrijven ook niet)
Samen met A.I. kunnen we MENSEN
helpen. Kunnen we er wat aan doen.
De informatie-krant (periodiek) van
A.I. heet (veelzeggend!): „Wordt ver-
volgd".

Zangdienst
A.s. zondag_16 okt. 1977 wordt er
weer een Herv. gerf. zangdienst
gehouden in de Ned. Herv. kerk van
Vorden. In deze dienst zal het thema
"Leven zonder vrees" centraal
staan.Ds. Kühlemeijer zal over dit
onderwerp een korte meditatie hou-
den en daarnaast is gezocht naar
liederen die ons allen welbekend in
de oren zullen klinken. We hopen dat
iedereen deze dienst zal willen bij-
wonen. Medewerking aan deze
die.nst vpi*1«nen verder: H«* Vokanl
Ensemble Locnem en rudi van Stra-
ten.

L.R. en P.C.
Graafschap"

"de

Zaterdag 8 oktober gingen de paar-
den en de pony's van "de Graaf-
schap" naar nameneestelde wed-
strijden te Ruurlo en Neede. Bij de
paarden werden Gerrit Wunderink
met Excellent en Ben Wagenvoort
met Mona als 5e en 13e geplaatst in
een veld van 80 deelnemers in de
klasse L. Jan Maalderink met Karona
en Marjan Modderkolk met Nute
vielen weliswaar buiten de prijzen,
maar beiden brachten zij df* drie
onderdelen van de wedstrijd: dres-
suur, springen en cross tot een goed
pinda. Bij de Dony'a werd Jonnet
Klein Haneveld met polaris 4e in de
dressuur klasse Z. Rob Havenaar
met Bruno werd in de dressuur 2e in
zijn klasse en eindigde in de ter-
reinrit als 6e. Wim Eskes met Diane
werd in de terreinrit 13e. Verder
reden Alfred Schepers met Carolien,
Annelies Weening met Oscar Twin
en Raymond Ernst met Karona de
wedstrijd tot het einde uit.



DAG VAN HET BROOD Feestelijke afsluiting tennisseizoen

Vorige week donderdag hielden de bakkers Oplaat, gebr. Van Asselt en Schurink („'t Winkeltje") open
huis. Bij deze zaken kon men een demonstratie zien hoe het brood wordt gebakken. De schooljeugd mocht
zelf ook iets maken. Het geheel werd een groot sukses wat zeker voor herhaling vatbaar is.

I ® f
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zelhem won verdiend met 0-2 van
Vorden

Vorden dat aan een gelijkspel tegen
Zelhem genoeg zou hebben om poule-
winnaar te worden, heeft thuis een
verdiende 0-2 nederlaag geleden te-
gen de mannen van trainer de Kruif.
De nederlaag was reeds binnen tien
minuten spelen een feit. Fouten in de
Vordense defensie werden door Ku-
perij en Haverkamp doeltreffend
afgestraft. De thuisclub probeerde
deze 0-2 achterstand ongedaan te
maken. Er ontstonden wel wat kan-

sen, waar overigens slordig mee
werd omgesprongen. Daar staat
tegenover dat gedurende het verdere
verloop van de wedstrijd de aanval-
len van de bezoekers gevaarlijker
van opzet bleken. Al met al een
verdiende overwinning voor Zelhem
dat in de persoonlijke duels voor het
merendeel als overwinnaar te voor-
schijn kwam, mede doordat de ploeg
meer inzet aan de dag legde dan de
thuisclub.

programma voor zaterdag 15 oktober
1977

Warnsveld B.Al-Vorden Al; Vorden
Bl-Sp. Eibergen BI; Vorden B2-
Eerbeek B. B2; Sp. Eefde Cl- vorden
Cl: Eerb. BC2-Vorden C2; Vorden C3-
Sp. Eefde C3

Programma voor zondag 16 oktober
1977
Vorden- RKZVC;Drempt.V2-Vorden2;
VordenS-RKZVC 3; Fortuna W.2 -
Vorden 4; Vorden 5-Markelo 4; Vor-

den 6- RKZVC 5; Dier. B6-Vorden 7;
SHE 5-Vorden 8

programma voor zaterdag 22 oktober
1977
Vorden BI- Ruurlo BI

Programma voor zondag 23 oktober
1977

Vorden 8-SCS 3
Ulfse Bi- Vorden2 (beker wedstrijd)

Ratti l- Vorden 3: 2-1

Ratti l afd. zondag benutte de vrije
dag door zondagmorgen op eigen
terrein een vriendschappelijke wed-
strijd te spelen tegen plaatsgenoot
Vorden 3. Vorden nam in deze span-
nende wedstrijd voor rust de leiding.
Een hoge bal kon door Ho Ratti-
defensie met voldoende worden weg-
gewerkt en een Vorden- speler kon
vrij door doelman Huitink, gemakke-
lijk scoren (0-1). Ratti kreeg ook

De tennis vereniging "Vordens Ten-
nispark" heeft het seizoen op feeste-
lijke wijze afgesloten in 't Pantóffei-
tje. Nadat voorzitter v. d. Meer
onder dankzegging aan de techni-
sche commissie de prijsuitreiking
van het VTP toernooi had ingeleid,
werden alle junioren- en senioren-
winnaars van dit toernooi door
Frans Hompe in het zonnetje gezet.
Anneke Honing en Hans van Lochem
ontvingen de wisselbeker die vorig
jaar namens de gemeente Vorden
door burgemeester Vunderink werd
aangeboden. Tevens werd bekend
gemaakt dat het volgend jaar onder
ander een "Pantoffel"-toernooi van
start gaat. Inzet is een wisselbeker
aangeboden door de fam. van Goe-
them.
De avond werd met medewerking
van het dansorkest de "Starlights"
tot in de kleine uurtjes voortgezet
met dansen, nadat de jeugd met
tegenzin en veel later dan de bedoe-
ling was, afscheid had genomen van
hun oudere clubgenoten.

voldoende scoringskansen maar
bleek erg onproduktief Rudi en Rob
Heuvelink schoten enkele malen
naast het doel. Na de thee werd het
gelijk door Anton Peters, die in
eerste instantie een voorzet van
Theo Polman inkopte. De bal stuitte
het veld weer in maar daarna was
het schot van Peters raak: 1-1. Rudi
Heuvelink scoorde 2-1, toen hij een
aantal tegenspelers passeerde en
met een lage bal de Vorden-doelman
geen kans gaf.

Programma s.v. Ratti 15-10-77:
Afd. zaterdag
Sinar Maluku l -S.v. Ratti l
Apeldoorn 5- S.v. Ratti 2
S.v. Ratti 3 -Gaz. Nieuwland 5
AZSV 10- S.v. Ratti 4
Afd. jeugd
S.v.Ratti Al-sp. Brummen Al

Afd. zondag 16-10-77.
KI. Dochteren 2- S.v.Ratti l
Socü 4- S.v. Ratti 2
S.v. Ratti 3- Zutphania 4
Afd. dames
S.v.Ratti -Wesepe

Volleybal
DASH-DAMES (l en 3) LATEN GEEN
PUNTEN LIGGEN.

Op maandag 10 oktober j.l. werd
door zes DASH-teams aa^^ompeti-
tiewedstrijden deelgenom^r In Zut-
phen werden drie wedstrijden ge-
speeld en in de Vordense Sportzaal
eveneens drie. Het zesde dames-
team van HANSA moest in het derde
dames-team van DASH de meerdere
erkennen. De uitslag 3-0 voor DASH-
toont aan, dat er voor DASH geen
problemen waren. De daarna ge-
speelde wedstrijd van het eerste
heren-team van DASH tegen HANSA
3 baarde het DASH-team grote zor-
gen. Het gemis van Wim Lubbers, die
tijdelijk elders werkt, is elke wed-
strijd sterk voelbaar. De heren zullen
vooral de schuld bij zichzelf moeten
zoeken. Misschien dat door een
betere mentale instelling een omme-
keer teweeg is te brengen.

Het DASH-team verloor met 1-3 Het
tweede dames-team heeft weer ka-
rakter getoond door met 2-1 te
winnen van het tweede dames-team
van Wilheln^ina dank zij geroutineer-
de speelster als Henny van Muyen en
Lidy Koning zonder iets ten nadele te
willen zeggen van de andere speel-
sters.

Nadat op 3 oktober het a-team van
de meisjes-asp. in Harfsen van het
Harfsense team gewonnen had met
2-1, werd nu verdiend met 1-2 verlo-

ren. Het DASH-team zal meer aan
samenspel moeten doen. De bal
wordt te weinig in drie keer gespeeld
en te weinig via degene, die kan
smashen (Karin Wentink). De onder-
handse techniek is redelijk, maar de
bovenhandse laat veel te wensen
over. Het enige meisjes junioren-
team van DASH kon vooral wegens
gebrek aan wedstrijdervaring niet
bolwerken tegen S.V.S. b. Vooral het
reactie-vermogen en het speh'nzicht
(het steeds volledige volgen van de
bal en als gevolg daarvan anticipe-
ren) moet opgevoerd worden. Met
0-3 werd verloren.

Zonder twijfel is het eerste dames-
team van DASH het best spelende
team van de vereniging. Met over-
tuiging werd gewonnen van S.V.S. 3
met 3-0. De aanvalskracht is als
gevolg van het goed begrepen en
gevolgde (inter) penetratiesysteem o-
vertuigend. Het gebeurt evenwel nog
te vaak, dat de concentratie verslapt
en daardoor zichzelf -weliswaar tij-
delijk- in gevaar brengt.

Programma: zaterdag 15 oktober:
Sportzaal Vorden:
Heren 2-Harfsen 1; Jongensasp.
S.V.S.; Heren l - WIK 1.

Maandag l/oktober: Zutphen Meis-
jes asp. b.- Almen; meisjes jun.-
Teuge; Heren l -Hansa2; Dames
2-DVO; Heren 5- Valto 3;
Vorden: Dames 4 - Dames 3; Heren 2-
Hansa 4; Dames l- Bruvoc.

Aan jeugdappel
Distrikt oost
namen 110
dammers deel
Het door het bestuur van distrikt
Oost georganiseerde jeugdappel
werd door niet minder dan 110 jeug-
dige dammers deelgenomen. Dit
jeugdappel dat ditmaal in "De Smelt-
kroes" te Ulft werd gehouden beoogt
de damsport bij de jeugd te stimu-
leren. "In deze opzet lijken we te
slagen", aldus organisator Ab Was-
sink die verder mededeelde dat het
in de hoHnoling ligt om OD 16 decem-
ber voor de tweede maal een jeugd-
appel te organiseren en wel in
Ruurlo.

Bij de wedstrijden die zaterdagmid-
dag in Ulft werden gehouden, wer-
den de jeugddammers onderverdeeld
in groepen van vier, terwijl bij de
aspiranten de poules uit zes spelers
bestonden.

Sint Nicolaaskrant 1977
In de week van 14 november a.s. verschijnt de
ST. NICOLAASKRANT in Vorden, Hengelo, Steen-
deren, Baak, Wichmond, Warnsveld, en Almen met
een oplaag van plm. 8000 exemplaren

Uw advertentie hiervoor gaarne voor
vrijdag 4 november a.s. in ons bezit

De redaktie

Poule winnaars werden (jeugd):
H. Grotenhuis (DVC Vorden); Jan
Masselink (DVC Vorden); Henk Rue-
sink (DVC Vorden); C. v. d. Schaaf
(D&Z Laren); E. J. Schurink (WDV
Winterswijk).
Aspiranten:
H. Sonderen (WDV Winterswijk); G.
Leeflang (DVD Doetinchem); J. Kra-
jenbrink (DVC Vorden); H. Uum (UDC
Ulft); A.Graaskamp (DCV Vorden)
E.v.d.Pavert(UDC Ulft); D. Lieferink
(Zutphen-Warnsveld); C.Ridder
(DCV Vorden); B. Wijnands (DVD
Doetinchem); W.Heinen (WDV Win-
terswijk); J.van Burk (DCV Vorden);
E.Kornegoor (Zutphen-Warnsveld);
J.Dombergen (UDC Ulft); R.Bevers
(WDV Winterswijk); E.van Druten
(WDV Winterswijk); M.Heister (UDC
Ulft); G. Pardijs (DCR Ruurlo); M.
Wenting (UDC Ulft); C. Weynands
(DVD Doetinchem).

Vordense dam-
mers blijven aan
de winnende
hand
Het eerst tiental van de Vordense
damclub DCV blijft het tot dusver in
de competitie uitstekend doen. Na
een spannende strijd werd ditmaal
in Voorthuizen met het kleinst moge-
lijke verschil 9-11 gewonnen van D W
1. Dat het een spannende aangele-
genheid was werd overduidelijk be-
wezen doordat niet minder dan
zeven partijen in remise eidigden!

De individuele uitslagen waren als
volgt: A.v.d.Kuilen-H. grotenhuis 1-1;
J.v.d.Kemp-H.Ruessink 0-2; G.v.d.Bie-
zen-Th. Slutter 1-1 J.v.d. Broek-J.
Masselink 2-0; J.van Hierden-B.Nij-
enhuis 1-1; W.Reyersen-F. Lamers
1-1; G.v.d.Kuilen-S.Wiersma 0-2; H.
Hendriksen-G.Dimmendaal 1-1; R.
Wynia-A.Wassink 1-1; C. Masten-
broek-H.Klein Kranenbarg 1-1.

Voor de onderlinge competitie van
DCV werden de volgende wedstrij-
den gespeeld: Masselink-Boudri 2-0;
Graskamp-Ruesink 0-2; Hulshof-
wansink 1-1; Lankhaar-Rossel 2-0;
Esselink-Slutter 1-1 Wiersma-Nijen-
huis 1-1; Dimmendaal-Grotenhuis 0-2

Dammen
Voor de onderlinge competitie van de
damclub DVC te Vorden werden de
volgende wedstrijden gespeeld: J.
Krajenbrink -E. Bruinsma 2-0; P. Eek-
ringa- B.Hiddink 2-0; H.Aalderink-
J.Krajenbrink 0-2; H.Teerink- A.Ab-
bink 1-1; W.Wesselink- R.Bruinsma
2-0; C.Ridder- T.Güle 2-0; R.Bruinsma
-C.Ridder 0-2; A.Graaskamp- W.
Wesselink 2-0; E. Bruinsma- F.Eck-
ringa 0-2; T.v. Schellenberg- C.Rid-
der 2-0;
De stand aan kop in deze groep is: 1.
J.Krajenbrink 8-11; 2. W.Wesselink
8-11; 3. R. Bruinsma 8-10.
A.Plijter- E. te Veldhuis 2-0; B.Voort-
man- E.Brummelman H.Vreeman- G.
Brummeiman 0-2; R.Bruinsma- B.
Wijs 2-0; D.Hoekman- W.Rietmar
0-2; J.Wijs-H.HOekman 0-2; E.Brum
meiman - H.VreemanO-2; G. Bruin-
melman- B. Voortman 2-0; B.Wijs - N.
de Klerk 0-2; E. te Veldhuis- R.Bruins-
ma 0-2; G.Brinkman- H.Hoekman 0-2;
W.Rietman- N.de Klerk 2-0; A.Plijter-
B.Voortman 2-0; G.Brummelman - G
Hoekman 2-0; De stand aan kop in
deze groep is; 1. G.Brummelman
19-29; 2. A.Plijter 16-24; 3. E.Brum-
melman 18-22.

Eerste prijs badmintonclub flash

Het team van de Vordense badmin-
tonclub "Flash" heeft deel genomen
aan een door de "Rianto badmin-
tonclub" georganiseerde recreatie-
toernooi. Het Vordense team be-
staand uit D.van Duin (heren enkel);
J.Ferweda en G. Nekkers (heren dub-
bel); mevr. Ferwerda (dames enkel);
mevr. Ferwerda en J. Dekkers (da-
mes dubbel); mevr. H.N. Coppiens en
R.Kater (mixed).



tandheelkundige-
hulp voor jeugd in
ziektekostenver-
zekering.

De particuliere ziektekostenverzeke-
raars zullen per l januari e 1078 de
standaarddekking van hun ziekte-
kostenverzekering uitbreiden met
een voorziening voor de kosten van
tandheelkundige hulp aan kinderen,
die geboren zijn né 31december
1968,dus in aanvang voor kinderen
van Ot/m 9 jaar. De verzekering dekt
vanaf l januari as. die behandeling
door een tandarts, welke voor de
jeugd noodzakelijk zijn. De vergoe-
ding voor de behandelingskosten is
gebonden aan een vastgestelde max-
imum uitkering per verrichting. In-
dien de kinderen deelnemen aan een
schooltandverzorgingsdienst of kleu-
tertandverzorgingsdienst wordt het
bedrag vergoed dat de ouders aan
deze diensten verschuldigd zijn, e-
veneens tot een bepaald maximum
per kind.

Met deze regeling menen verzeke-
raars de volksgezondheid te dienen.
Immers, volgens deskundigen van de
Centrale Raad voor de Volksgezond-
heid is een goede begeleiding van de
jeugd een vereiste om uiteindelijk tol
een goede gebitsgezondheid van de
nederlanse bevolking te komen. Eet
rem daarbij is tot nu toe dat kontrok
en behandeling door de tandarts
directe financiële offers vragen.
Door deze uitbreiding van de ziekte-
kostenverzekering worden deze of-
fers nu gespreid. Bovendien komen
verzekeraars tegemoet aan een be-
hoefte van hun verzekerden.

In nauw overleg met de Nederlandse

Maatschappij tot Bevordering der
Tandheelkunde, de Nederlandse
Vereniging voor Sociale Tandheel-
kunde en met instemming van het
ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne zijn de particuliere
ziektekostenverzekeraars tot deze
verzekeringsuitbreiding gekomen.

Bij de invoering in 1978zal de ver-
zekering gelden voor kinderen van O
t/m9 jaar. Vandaar dat de dekking
vooralsnog gebaseerd is op de ver-
richtingen door de tandarts, welke
voorde jeugd van die leeftijd noodza-
kelijk zijn.

Daarom zullen worden vergoed de
kosten van de halfjaarlijkse kontrole,
maximaal tweemaal per jaar fluori-
debehandeling, het vullen van "gaa-
tjes (één twee- en drievlaksvullingen)
"trekken" (extracties) en wortelka-
naalbehandelingen. De kosten van
tweemaal per jaar instructie over
mondhygiëne door de tandarts wor-
den eveneens vergoed. De uit te
keren bedragen komen neer op 80%
van de door de meeste tandartsen
gehanteerde tarieven.

Een andere regeling geldt voor de
kinderen bij wie de verzorging van
het gebit plaatsvindt door een
schooltandverzorgingsdienst of een
kleutertandverzorgingsdienst. De
verzekeraar vergoedt dan het be-
drag dat de ouders verschuldigd zijn
aan de genoemde diensten tot een
maximum van ƒ100,- per kind per
schooljaar. Voor de gevallen waarin
een tandarts spoedhulp aan een
kind, dat deelneemt aan een van de
genoemde diensten, moet verlenen
bijvoorbeeld in een weekeinde of in
de vakantie, wordt met deze diensten
een regeling getroffen.

Met het verstrijken van de jaren zal
de groep van verzekerde kinderen
steeds groter worden, immers de
verzekering geldt voor iedereen, die

geboren is né 31 december 1968. Dit
houdt tevens in dat het pakket van
verzekerde behandelingen in de toe-
komst zal moeten worden uitgebreid
met datgene wat voor het ouder
wordende kind nodig kan zijn.

Volgende week
raadsvergadering

Wegens gebrek aan leerlingen zal de
lagere school in de buurtschap Linde
per l januari opgeheven moeten
worden.

De raad van Vorden, die dinsdaga-
vond 18 oktober in vergadering bij-
eenkomt zal een besluit voor deze
opheffing moeten nemen. Gelijktijdig
zal dan een besluit genomen dienen
te worden om per gelijke datum de
heer G.W. Hazekamp eervol te ont-
slaan als hoofd van genoemde school

De totale kosten van de restauratie
van kasteel Vorden tot gemeentehuis
heeft 5.097.000 gulden gekost inclu-
sief de bijgebouwen. Rekeninghou-
dend met subsidies en de verkoop
van het huidige gemeentehuis
-250.000gulden- blijft uiteindelijk ten-
laste van de gemeente een bedrag
van 900.000 gulden. Bovendien stel-
len B & W nog voor de boerderij,
tenaanzien van het casco te restau-
reren, en in te richten tot een soort
"burgerzaal". De restauratiekosten
willen B &W bestrijden uit een
reserve, groot 116.000 gulden.

De tennisvereniging heeft, in ver-
band met de stijging van het ledental
van 180 naar bijna 300 leden,
dringend behoefte aan een vierde
tennisbaan. De kosten hiervan zijn
geraamd op 35.000 gulden, en B & W
willen de hiervoor aan te gane

geldlening aan de vereniging garan-
deren. Verder zal, in verband met
zijn benoeming tot wetenschappelijk
medewerker aan de Rijksuniversiteit
te Leiden, eervol ontslag verleend
moeten worden aan de heer GJ.
Jansen, als ambtenaar van de bur-
gelij ke stand.

Waterpolo
Vorden (heren) verloor met 4-8 van
ZW (Vaassen)

De heren van Vorden hebben de
compitietiewedstrijd tegen ZW uit
Vaasen verdiend met 4-8 verloren.
Deze thuiswedstrijd van Vorden
werd in Zutphen gespeeld. In de
eerste periode ontstond een gelijkop-
gaande wedstrijd waarin Vorden
een 0-1 voorsprong nam door een
doelpunt van Ar jan Mengerink. Even
later werd de balans in evenwicht
gebracht. In de tweede periode wer-
den de Vordenaren door een tech-
nisch beter spelend ZW bij vlagen
overklast. In de periode scoorden de
bezoekers driemaal. In de derde
periode verkleinde Erik Rikkerink
tot 2-4, waarnaar de oezoekers tol
2-5 uitliepen. Henco Elbrink
bracht de stand op 3-5. In de vierde
speelperiode kwam Vorden nog een-
maal via Arjan Mengerink terug,
waarna ZW gemakkelijk uitliep
naar 4-8.
Waterpolo DWK (Barnveld- Vorden
(dames) 5-3.
De Vordens dames hebben de in Ede
gespeelde competitiewedstrijd tegen
en sneller zwemmend DWK uit Bar-
neveld verdiend met 5-3 verloren. In
de eerste periode leidde Vorden met
0-1 door een doelpunt van Jet Smit.
De tweede periode werd afgesloten
met een 4-1 voorsprong voor DWK.
Nadat de voorsprong tot 5-1 had
vergroot scoorde Jet Smit tweemaal
achtereen 5-3.

VVN Oost Nederland:
LEDEN LOKKEN
MET MEER AKTTvTTEITEN
Veilig Verkeer Oost Nederland zal volgend jaar veel aandacht besteden aan
voorlichting op ouderavonden van kleuter- en basisscholen, verlichtings-
kontroles, het testen van het gezichtsvermogen van weggebruikers enz., in
het vertrouwen dat deze aktivitehen ook ekstra leden zullen opleveren.
Tijdens de Jaarbeurs van het Oosten, die door rond 38.000 mensen werd
bezocht testte Veilig Verkeer het gezichtsvermogen van 1100 bezoekers,
vertelde regionaal consulent de heer Eybersen tijdens de jongste
vergadering van de Oostgelderse afdelingen in Ruurlo.

De vergadering kwam tot de kon-
klusie dat de verjonging van het
ledenbestand is gewenst. Het aantal
afdelingen in Oost-Gelderland neemt
overigens toe. In Zevenaar is een
afdeling in oprichting. Tien personen
zijn kandidaat voor het te vormen
bestuur. Ook in Herwen en Aerdt
wordt gewerkt aan de oprichting vai
een afdeling.

Voorzitter A. van Weelden maakte
bekend dat in Didam een consul is
aangesteld. De afdeling Varsseveld
stelde voor in de algemene vergade-
ring van de WN, op 5 november in
Utrecht, aan te dringen op verschaf-
fing van filmapparatuur met aktuele
propagandafilms aan de regionale
consulenten.
Het voorstel op de agenda van de
algemene vergadering om volgend
jaar geen kontributieverhoging door
te voeren kreeg instemming van de

Oostgelderse afdelingen. WN-direk-
teur mr. M. Polak zei echter in een
toelichting dat in de toekomst niet
aan kontributieverhoging valt te ont-
komen.

Verder gingen de afdelingen akkoord
met het voorstel de periodiek aftre»
dende maar herkiesbare penning-
meester Ter Wolbeek te herbenoe-
men en in de olaatsen v. d. evonannn
periodiek aftredende maar niet ner-
verkiesbare leden van het algemeen
bestuur mevrouw Van Vlierken én
mr. Pieter van Vollenhoven te be-
noemen mevrouw prof. Bladergroen
en de heer Van Sohnik.

De distriktsvergadering in Ruurlo
werd afgerond met een diskussie-
film; botsende meningen, de nieuw-
ste aanwinst van WN.

Stencilpapier
pakken van 500 vel, 80 grams,
formaat A4

per pak (exklusief BTW) 4.95
wee ver s

vorden

Met een uiterst zuittige motor m onafhankelijk neerktapbare

Een prachtig
voorbeeld van

sportiviteit met
allure. 128 DIN-pk

motor, topsnelheid
189 km/h, 5 versnel-

lingen. Standaard
stuurbekrachtiging

met automatische
terugloop, matzwarte

sierstrips rond de
ruiten, 2 mistlampen,

\ toerenteller.
Extra leverbaar:

zwart met wit leren
\ bekleding,

lichtmetalen velgen.
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Nieuw& Anders
Wij heten u van harte

welkom op de belangrijke
Citroen expositie

zaterdag a.s.

Ziterdag is 't zeker de moeite waard om bij
ons de nieuwe modellen 1978 te komen

bekijken. Wij presenteren u dan de nieuwe GSpécial
met z'n motor die zwaarder is, pittiger en bovenal
zuiniger; met z'n nieuwe grille en z'n rolgordels
(nu standaard in alle Citroëns).

U kunt bij ons de CX met z'n ongekende allure
en ingebouwde veiligheid bewonderen. De CX is
nu ook leverbaar in een sportieve GTi uitvoering.
De compacte Citroen LN staat er met z'n ver-
bluffend praktische eigenschappen. En de al even
opvallend zuinige 2CV en Dyane 6.

Kortom welk budget u ook heeft: tien tegen
één dat u zaterdag bij ons met uw eerstvolgende
auto kunt kennismaken.

Nieuw:
De Citroen Kroongarantie «n rijklaar- prijs'.

Bij aankoop van een Citroen komt u nooit
voor verrassingen te staan. In onze rijklaar-prijs
- een exclusief begrip van Citroen - is alles inbe-
grepen, zonder uitzonderingen.

De Kroongarantie is onze nieuwe royale garan-
tie die maakt dat u zich als klant bij Citroen koning
voelt. Zaterdag ligt er een folder voor u klaar
waarin u er meer over kunt lezen.Tot dan!

Ook voor u is er een Citroen. 2C V rijklaar f 7365,-.
Dyane rijklaar f 9165,-JMéhan rijklaar f 11970,-.
A MI rijklaar ƒ 10650,-. LN rijklaar f 10655,-.
GS rijklaar f 13915, -. CX rijklaar f 23495, -.

AUTOMOBIELBEDRUF A. RUESINK
Borculoseweg 21, Ruurlo

Tel. 05735-l 753

CITROEN



Ritsen - div. Fournitouren - Burda patronen - Trevira's - Zijde - Jerseys - Corduroy - Tinneroy - Katoen - Mousseline - Mantelstoffen - India- katoen - Ruitstoffen in wol, acryl, poleyster - Oenims, Terlenka, Folklore -
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HET ADRES
RUIME KEUZE VOOR ELKE LEEFTIJD
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Ruurlo - Spoorstraat 46 - Telefoon 05735-1348

VOOR^MODE
KWALITEIT VOOR EEN LAGE PRIJS !

Onze kollektie

gordijnstof
is weer kompleet.
Ook nu, als altijd,
fantastisch.

Enorme keus en
uit voorraad te leveren

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van, Vorden maakt bekend, dat
Gedeputeerde Staten van Gelderland bij hun be-
sluit van 26 september 1977, nr. 8227/526-RO-106
het bestemmingsplan Vorden Kom 1976, nr. l,
vastgesteld door de raad der gemeente Vorden d.d.
15 maart 1977, nr. 7, geheel hebben goedgekeurd.
Voornoemd besluit van Gedeputeerde Staten ligt
met het betreffende bestemmingsplan vanaf 13
oktober t/m 9 november a.s. ter gemeentesekre-
tarie voor een ieder ter inzage.

Aangezien alle bij de Raad der gemeente Vorden
tegen het ontwerp-bestemmingsplan, ingediende
bezwaren gegrond zijn verklaard en aangezien
niemand tegen het door de Raad dienovereenkom-
stig gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bij
Gedeputeerde Staten bezwaar heeft gemaakt;
alsmede gezien de omstandigheid dat genoemd
bestemmingsplan geheel is goedgekeurd, kan al-
leen de inspekteur van de Ruimtelijke Ordening
gedurende de bovengenoemde termen beroep bij
de Kroon instellen.

Vorden, 5 oktober 1977

De burgemeester voornoemd

PROFIJT
AANBIEDING

Calculator
of rekenmachientje

VOOR MINDER DAN DE HELFT
VAN DE PRIJS

Een lichtgewicht apparaat in zakformaat
134 x 70 x 10 mm, gewicht 80 gram.

Werkt op twee silver oxide batterijtjes
voor meer dan 1200 uur gebruik.

Prijs inklusief etui van 189,— nu

79,50
GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Brood
moet ook de volgende dag nog
lekker zijn, op het werk en op school

Als u brood van de warme
bakker heeft, proeft u het
verschil

^^ WARME BAKKER

PO Oplaat
l (BB) lItESIUBEM p^ _ ._j._ _ A ^ -iDorpsstraat 11 - Tel. 1373

Weekendreklame:

Wat mag
deze stoel
kosten?

Bij aankoop van 'n
Luxaflex zonnescherm
geven wij 'm weg voor
twintig gulden.

DE ALLE KUITEN LAARS
VAN HELIOFORM.

BEKIJK DE NIEUWE KOLLEKTIE BIÜ:

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

Velen
zien uw etalage

Ruim tweeduizend
gezinnen

zien uw advertentie

Adverteer daarom in
het weekblad Contact
want adverteren
doet verkopen!

ZO UIT DE OVEN
lekker bruin gebakken

bruinbrood

't Bakkers\*raikelt je
A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Telefoon 1877

Stencilpapier
pakken van 500 vel, 80 gram»,
formaat A4

per pak (exkluaief BTW) 4.95
dw

Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 057U-1404

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle breed-
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor miysten van schilde-
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten In schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderijen
Snelle levering.
Vanaf heden zijn wij de
gehele week geopend.

Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

't Grindthuys
kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

Met ingang van 17 oktober zfln wfl

MAANDAGMORGENS
GESLOTEN

Foto Dol phijn Vorden

schoonmoeders

Uitspanning

„DE HEIKAMP"
Gezellig pannekoeken eten in oude Saksische
boerderij. Keuze uit 10 soorten w.o.

* RUUBLSE PANNEKOEK
(spek)

* ACHTERHOEKSE PANNEKOEK
(spek en worst)

DINERS OP AFSPRAAK
Zeer geschikt voor
FEESTJES, DROPPINO8 e.d.
Gelegen aan de weg Ruurlo-Hengelo

Beleefd aanbevelend:
MEVR. G. VAN ZIJTVELD
Hengeloseweg C l - Ruurlo

Volgens ons niet altijd.
Maar als uw a. s.

schoonmoeder straks uw
trouwkaart uit onze

Kennemer
Kaarten Kollektie

ontvangt, dan zal zij zeker
zeggen tegen uw a. s.

schoonvader:
'Toch hebben wij iets gemist
bij' t begin van ons h uwelij k'

Dus, mensen-met-
trouwplannen, kom snel eens

bij ons naar die uitgebreide
en smaakvolle kollektie

huwelijks-en dankbetuigings
kaarten kijken'

Drukkerij
WEEVERS

strofes nog njeer Jjpusen service
te geveii gatui we even. dicht JS

't Is jammer, mensen! Maar we hebben een paar weken nodig om onze zaak
In huishoudelijke artikelen, gereedschappen en Ijzerwaren samen te voegen
tot één nieuwe winkel, die u alle keus en service kan geven, die u In onze
speciaalzaak mag verwachten. Op dinsdag 15 november a.s. gaan we weer

-̂Ff open. De smederij blijft wel normaal in bedrijf.

barendseii Huishoudelijke artikelen - gereedschap - Ijzerwaren

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261


