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Georganiseerde landbouw gaf
voorlichting aan gemeentebestuur
De georganiseerde landbouw te Vorden heeft zaterdag het voltallige gemeentebestuur

en de hoofden van dienst uitgenodigd met als doel te bevorderen dat meer begrip ont-
staat tussen de gemeentebestuurders enerzijds en de boeren anderzijds.
Namens de landbouworganisaties werd het gezelschap zaterdagmorgen welkom ge-
heten door de heer A. G. Mennink die tevens woorden van welkom sprak tot de staf
van de landbouw/voorlichtingsdienst en de boerenbestuurders.

Niadiat achtereenvolgens de heren ir. J. A.
van Nieuwenliuijizen (konsulent rundvee-
houderij en akkerbouw); H. Pardijs (plaat-
selijke vooirMchiter rijksvoorlichtingsdienst)
en de heer Neerhof (voorlichter varkens-
houderij) een korte toelichting hadden ge-
houden, stapte het gezelschap in de bus
om een rondrit te maken door Vorden.
Ondeilweg gaf de heer Pardijs bijzonderhe-
den van de bedrijven die men passeerde.
Een beizoek wend gebracht aan het var-
kensbedrijf van de fiam. H. Pardijs. Een
mooi modern bedrijf o.a. moderne zelfge-
bouwde schuren. Het bedrijf wordt gerund
door vader en zoon.

Van hieruit vertrok men naar het bedrijf
van de familie B. AJbbimk, waarbij niet on-
vermeld miag blgrven diat onderweg zeer
werd genoten van de natuur met zijn fraaie
herfsttinten. Het mndlveebedrijf van de heer
Ajbbanik is eveneens op moderne leest ge-
schoeid. Zowel dat bedrijf als het bedrijf
van de heer Pardijs maken de indruk tot
de bovenlaag te behoren.
Weer terug op het uitgangspunt (café
Medller) werd de bijeenkomst om de tafel
voortgezet. De aangeboden broodmaaltijd
werd met graagte genutltiigd.
Hierna volgde een discussie over de opge-
dane indrukken, waarbij veile vragen wer-
den gesteld. Zo werd gevraagd, waarom
voor ieder bedrijf ook zonder opvolging een
groot bouwperceel ? Anltw.: Men wil graag
het recht behouden om toch eens boer te
worden. Hoe willen we de boer handhaven
in de mooie gebieden? Hierop kwam van
de zijde der voorlichters als antwoord dat
ook kleine percelen tussen de bossen nog
lang aantrekkelijk zijn. Veredelingsland-
bouw is hier mogelijk zij het met aange-
paste houtsingels.

Wat doen we met bedrijven die verdwenen.
Verkopen aan vreemden? Op deze vraag
werden twee antwoorden gegeven. Ten
eerste de bulldozer ervoor. De meeste in-
stemming kreeg het antwoord dat men de
man die zijn bedrijf beëindigd niet de mo-
gelijkheid mag ontmemen zijn bedrijf te ver-
kopen. Verder werden er nog vragen ge-

siteld betreffende de inkomens van boeren
vergeleken met anderen etc.
Burgemeester Vunderink tenslotte bracht
de landbouworganisaties dank voor de ge-
slaagde voorlichtingsdag.

Ontwikkeling landbouw
in de gemeente Yorden

De landbouworganisaties hebben naar aan-
leiding1 van de voorlichtingsdag aan het
gemeentebestuur van Vorden de konsulent-
schappen van de rundveehouderij en akker-
bouw te Doetinchem, alsmede de varkens-
en pluimveehouderij te Arnhem, verzocht
informatie te verstrekken over de ontwik-
keling van de landbouw in Vorden. Al deze
gegevens, in een keurig boekwerkje verza-
meld, werden de gemeentebestuurders ter
hand gesteld.
Hieronder volgt een kort uittreksel uit dit
rapport, waarbij zij opgemerkt dat de ge-
gevens over de rundveehouderij zijn samen-
gesteld door de heren Pardijs en Bongers.
De heren Neerhof en Klein Kranenburg
„tekenden" voor de varkenshouderij en de
heer Van Middelkoop voor de pluimvee-
houderij.
Wat betreft de rundveehouderij zijn opge-
merkt dat van de 309 bedrijven die er zijn
286 melkvee houden. Het aantal bedrfliven
van 4 t.im. 19 melkkoeien bedraagt in Vor-
den lol of wel 56% van alle bedrijven. De
gemiddelde grootte van de melkveestapel in
Vorden is iets groter dan in Oostelijk Gel-
derland.

Sinds 1967 is het aantal bedrijven met
melkkoeien verminderd <met 41 stuks
(13%). De bedrijven met minder dan
melkkoeien zijn afgenomen met 118 stu
(39%). De categorie van 20-29 melkkoeien
is uitgebreid van 24 tot 61 bedrijven. Het
aantal bedrijven met meer dan 30 koeien is
toegenomen van 2 naar 42 bedrijven.
Het totaal aantal melkkoeien bedraagt
Vorden 5180. De bedrijiven met minder da
20 melkkoeien (64%) vertegenwoordigen
38% van de totale veestapel. Meer dan 30
melkkoeien (15%) vertegenwoordigen
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34% van de melkveestapel. Het totaal aan-
tal jong-mest en weidevee bedraagt 5870.
Wat .betreft de standaardbedrijfseeniheid
blijkt dat 60% in Vorden hier niet aan vol-
doet. Dit percentage is wat minder ongun-
sitig om dat een vrij groot aantal onderne-
mers neveninkomsten uit loondienst en der-
gelijke geniet.
58 procent van de ondernemers in Vorden
is ouder dan 50 jaar en 25 procent zelfs
ouder dan 60 jaar. Van de 309 bedrijven in
Vorden hebben er 129 geen opvolger.

Over de varkenshouderij in Vorden wordt
in het rapport opgemerkt dat het moeilijk
is een visie te geven over de ontwikkeling1

in de naaste toekomst. De specialisatie in
de varkensmesiterij zal zich mander snel
voltrekken. De belemmeringen hiervoor zijn
de vermogensvoorziening, prijsgevoeligheid
en afvoer mest. De kans dat buiten de
landbouw interesse zal bestaan voor het
opzetten van girote varkensbedrijiven lijkt
gezien de kostenpobrengstverhouding zeer
onwaarschijnlijk. Vakmanschap bezitten de
varkenshouders terdege in Vorden. De af-
gelopen vijf jaren is de vorikenshouderij in
Vorden met 29 procent toegenomen. Vorig
jaar waren er in de gemeente Vorden 143
bedrijven waar een giroot gedeelte van het
inkomen werd verkregen uit de varkens-
houderij. Dit aantal is in zes jaar gestegen
met 28 procent. Het totaal aantal zeugen
bedraagt 3245, heit gemiddeld aantal zeu-
gen per bedrijf bedraagt 44.

Het totaal aantal mestvarkens in Vorden
bedraajgit 15.277, het gemiddeld aantal per
bedrijif 103. Het aantal varkens per be-
drijf is met 39 procent gestegen.
Volgens de gegevens waren er in mei 1975
in Vonden 245 bedrijiyen met varkens of wel
125 bedrijiven met fokzeugen en 147 be-
drijiven met mestvarkens. Het arbeidsinko-
men per fokzeug per jaar bedraagt ge-
middeld ƒ 364,—, voor het mestvarken ge-
middeld ƒ 52,— per jaar.
De pluim/veehouderij vormt op een aantal
bedrijven in Vorden een belangrijke pro-
duktietak. Het aantal bedrijven met leg-
hennen bedraagt 110 (totaal 84.000 leg-
hennen). Gemiddeld aantal per bedrijf 765.
Het aantal legttiennen is in Vorden de laat-
ste vijf jaren belangrijk toegenomen. Dit
in tegenstelling met de totale ontwikke-
ling in Gelderland waar het aantal vrij sta-
biel bleef.

In Vorden zijn negen bedrijven met slacht-
kuikens. Totaal aantal kuikens 77.000. Op
17 bedrijven in Vorden vormt de pluimvee-
houderij een belangrijke of hoofdbron van
bestaan. Het arbeidsinkomen per leghen
bedraagt ƒ 2,75, per afgeleverd slachtkui-
ken gemiddeld 14 cent.

Nutsspaarbank Vorden en Winterswijk
gaan samen
De besturen van de Stichting Nutsspaar-
bank Winterswijk en van de Stichting
Nutsspaarbank Vorden hebben besloten de
bedrijven van beide spaarbanken per l ja-
nuari 1977 samen te voegen.
Aan dit besluit ligt primair het verlangen
van beide besturen ten grondslag om de
kwaliteit en het assortiment van de dienst-
verlening aan cliënten vanuit een sterkere
positie en door gezamenlijke aanpak te
vergroten.

In het kader van het schaalvergrotings-
proces, dat zich binnen de spaarbankwe-
reüd voltrekt, zijn beide besturen van me-
ning dat helt streekeigen karakter van
Oostelijk Gelderland in ruimere zin het
streven naar een aanzet voor een eigen
regionale spaarinstelling voor dit gebied
nechtvaardttigt.
Het te voeren beleid blijft gericht op aan-
trekikinig en uitzetting van gelden in het

werkreasont, daarmede een bijdrage leve-
rend aan de ontwikkeling van het gebied.
De sociale dienstverlening, mogelijk ge-
maakt door een goed bedrijfseconomisch
rendement, vormt de wezenlijke doelstelling
van het beleid van de nieuwe eenheid.
Bestuursleden van beide banken zullen b$
het bestuur van de nieuwe eenheid worden
betrokken. De belangen van de medewer-
kers zijn gewaarborgd. Het geheel beschikt
over zes kantoren t.w. in Barchem, Groen-
lo, Laren, Vorden en twee in Winterswijk.
Het hoofdkantoor van de nieuwe eenheid is
gevestigd in Winterswijk. Meer dan 116
miljoen is aan de nieuwe instelling toever-
trouwd. De Nederlandsche Bank N.V. heeft
met betrekking tot deze samenvoeging een
verklaring van geen bezwaar afgegeven.

De fusie-commissie van de SER en de vak-
organisaties zijn met betrekMng tot deze
fusie geïnformeerd.

Koerselman
cassettes
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Burgemeester
Vunderïnk kreeg
toestemming
Tijdens een rondrit langs een aantal Vor-
dense bedrijiven, zaterdag j.I., maakte bur-
gemeester Vunderink van de gelegenheid
gebruik om die raad (die voltallig aanwe-
zig was) toestemming te vragen voor een
paar zaken rondom de restauratie van kas-
teel Vorden. Voor volgend jaar stond na-
melijk het uitdiepen van de gracht op het
programma alsmede rioleringswerkzaam-
heden voor het grachitgedeelte en de res-
tauratie van drie fundamenten.

Gezien de huidige droogte (de gracht staat
leeg) verdient het aanbeveling reeds nu
met de werkzaamheden te beginnen. Wel,
burgemeester Vunderink stelde dit zater-
dag voor. De raad gaf haar fiat. Waar een
rondrit al niet goed voor is!

GEMEENTE-
NIEUWS

SPREEKUUR WETHOUDER

Wethouder Bogehelman houdt a.s. donder,
dag 14 oktober GEEN spreekuur.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Ivo Bernd Jacob Jansen; Marti -
nus Everhardius Jiohannes Jansen.
Ondertrouwd: B. Bartelds en A. G. J. Wil-
tink.

Gehuwd: G. J. Vos en H. Gosselink.

Overleden: J. van Olst, oud 78 jaar.

Spaarweek
18 tot en met 22 oktober

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
ZANGDIENST

De komende Herv.-iGeref. zangdienst op
17 oktober staalt, naast vanzelfsprekend
veel zang, in het teken van de eenheid. De
eenheid van kerk en maatschappij, kerken
onderling, christenen onder elkaar.
De dienst wordt gehouden in de Hervorm-
de kerk. Ds. Kuihlemeier verzorgt de pre-
diking en liturgie. Het orgel wordt be-
speeld door Rudi van Straten. De Ohr.
Gem. Zangvereniging Excelsior zal deze
avond haar medewerking verlenen.
Om het thema „eenheid" echt gestalte te
geven heeft de Zangdienstcommissie be-
sloten de uitgangSkollekte te bestemmen
voor een projekt van het Nederlands Bij-
belgenootschap onder het motto „Help hen
die voor het eerst lezen". Het genootschap
wil vier miljoen kleine bijbeluitgaven be-
schikbaar stellen voor de scholen in Indo-
nesië. Hiervoor is in eerste instantie vijf-
<tig duizend gulden nodigd.

Vrijdag 15 en

zaterdag 16 oktober

alle single's
5,25

Radio/TV speciaalzaak

OLDENKAMP
Stationsweg l - Vorden

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

*?
Restanten

Kinder-
pantalons

Corduroy - Helanca -

Wollen ruiten

en halve prijzen

19,50 en 25,00

RUURLO

Vrijdags gezellige koopavond

Programma
Kinderboeken-
week bibliotheek
De bibliotheek te Vorden heeft in het ka-
der van de kinderboekenweek (van 13 t.m.
23 oktober) een programma samengesteld
met het thema „sprookjes".
Dinsdagmiddag 19 oktober begint bij de
bibliotheek bovendien een wandelpuzzel-
tochlt, waaraan alle kinderen kunnen mee-
doen die in de 4e, 5e en 6e klasse van de
basisschool zitten. Het is niet nodig om
lid van de bibildotlheek te zjjin. Opgave van
te voren is evenmin noodzakelijk. De kin-
deren krijgen opdrachten en vragen die
onderweg beantwoord moeten worden. On-
der de beste oplossingen worden een paar
prijzen verloot.

21 oktober is er in de
biblio»Pek een grote kleuraniddag, waar-
aan $tHc' kinderen udt de klassen l t.m. 3
kunnen meedoen. Als er genoeg1 gekleurd
is wordt er bovendien nog voorgelezen.
Tegelijkertijd aal er in de galerie een ten-
toon sJBtoing zijn van de Andersen-tentoon-
stelli^B gecombineerd met vele andere
sprookjesboeken. De jeugd kan deze expo-
sitie aanvullen met eigen werk (een teke-
ning, schilderij of zelf verzonnen sprookje).
Er zijn al verschillende werkstukken bin-
nengekomen. Er kan echter nog wel meer
bij. Dus wie nog wil kan deze hele week
nog werk inleveren.

Voor de tiende maal in successie wordt er
dankzij de welwillende medewerking van
de Vordense garagehouders een verlich-
tings- «MI handen controle voor auto's en
motoren gehouden.

Dit geschiedt ook tlhans weer in het kader
van de landelijke aktie van Veilig Verkeer
Nederland, die dit jaar gehouden wordt on-
der het motto „Goed licht - Allicht". Deze
aktie is voor Vorden gepland in de laatste
week van oktober.

In diezelfde week beschikt de afd. Vorden
over het ogentestapparaat, dat niet alleen
tijdens de verlichtingiscoritnole 's avonds in
de betrokken garages aanwezig zal zijn,
maar ook op de namiddag.

Dit nuttige Oigenltestapparaat zal in de
morgenuren bij enkele bedrijven en ook een
morgen bij Schoenaker en op de Markt
aanwezig zijn.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouw.
Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van
de afd. Vorden van de Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen deed de voorzitster mevr.
Pelgroim-Rietman enige mededelingen om-
trent te houden kuirsussen, waartoe zij de
leden opwekte. Voorts werd op de dames
een beroep gedaan om medewerking te ver-
lenen aan de aktie Vluchteüngenhulp, een
landelijke aktie dde door radio en TV wordt
geleid.

Vervolgens werd het woord gegeven aan de
heer Weellink uit Loehem, tuinman van
huize Beukenstein. In een interessant be-
toog1, ondersteund door een prachtige dia-
serie nam hij de dames mee door zijn tuin.
Aan deze lezing gaf hfl als titel mee „Een
jaar rond".

Aan het slot van de avond dankte de vice-
voorzitster mevr. Harmsen-Groot Jébbink
de heer Weenink voor de boeiende avond
en herinnerde de dames eraan dat de vol-
gende avond (10 novemlber) zal worden ge-
organiseerd door het ééndagsbestuur.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 17 oktober: 10.00 uur ds. Veenen-
daal, bediening H. Doop; 19.00 uur Inter-
kerkelijke zangdienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 17 oktober: 10.00 uur ds. F. D.
Rooze te Eefde-Gorssél; kindernevendienst
klassen 4 en 5; kinderoppasdienst; 19.00
uur Herv.-Geref. zangdienst in de Herv.
kerk; voorganger ds. J. B. Kuhlemeier

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur; dinsdagavond om 19.30 uur

ZOMDAG9DIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tong-eren, telefoon 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorigen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENU-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur dr. J. Wegdhelaer, ted. 1566

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur

dr. J. Wegcheiaer, tel. 1JM6
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wifkge-
bouiw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wiJkzuiSters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag' tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apoEheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand oktober: mevrouw Gille, tel.
2101, graag bellen tussen 8.00 en 9.00 uur

BRAND MEEDEN
de melding- van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel.~1386 en Klein
Hekkellder (iboeMiandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag-, dimsdag en vrijdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsds-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistorieikamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond 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

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

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 J r.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-d7.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-47.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00nl7.30 u.

18.30^21.00 u. 14.00-17.30 v.



VARKENS
LAPPEN

Knallers
van

koopjes
bij ASO

Donderdag - Vrijdag • Zaterdag

Aanbieding

Goudgele
BANANEN

Frïkandeau
van de schouder

500 gram

300 gram Varkens-

poulet
heerlijk voor nasi/bami

Mager Runder-

gehakt

500 gram

HERO

Erwtensoep
literblik van 245 voor

HALVAMEL
halfvolle koffiemelk
T/ liter van 135 voor

MALSE

SLA
3 kroppen

mm
EXPORT

TOMATEN
per kilo

•B
Panklare

Soepgroente
200 gram

Malse

Biefstuk
250 gram

VLEESWAREN

Gekookte ham
150 gram

Katenspek
100 gram

Hongaarse mix
100 gram

Boterhamworst
200 gram

Literpak

Magere yoghurt
van 109 voor

••
Literpak

Vanille vla
van 144 voor

•B
DIEPVRIES

SPINAZIE
450 gram van 79 voor

DIEPVRIES

VISSTICKS
pak è 10 stuks

BROKKEN
pak s 5 stuks

OTENVERSE

HOTELCAKE
van 215 voor

CALVE

Borrelnootjes
van 177 voor

SMITHS ZOUTJES

SCHELPJES
van 115 voor

A en O

Appelmoes
nu per blik

••l
Nescafe
pot a 200 gram

van 996 voor

Grolsch bier
krat è 24 pijpjes

van 14,64 voor

SUSY

Closetpapier
pak è 4 rol

PAGE TISSUE

Keukenrollen
pak van 320 voor

BLOEMEN EN PLANTEN

SINAASAPPEL-

PLANTJE
voor

Grote bos gemengde

CHRYSANTEN

Dobbelman
blauw zeeppoeder

zak è 2 kilo

RADION
zeeppoeder

draagkarton

••••l
KNORR VERMICELLI- of

KÏPPESOEP
per zakje

per fles

A*Q,meer

voordelig

ALBERS - VORDEN



Citroen
brandewijn

HARTEVELT

Jonge jenever
liter van 14,15 voor min.prijs

ITALIAANSE

NOTENWIJN
per fles

KAHLUA

Mocca likeur
met gratis glas

1095
Jagermeister 19QR
koel serveren UËnm\p^J

per fles van 14,95 voor

MAANDAG 18 OKTOBER

Fijne verse worst
500 gram

Malse ANDIJVIE
per kilo

STOOFPEREN
VA kilo

DINSDAG 19 OKTOBER

Speklappen
500 gram

Schouderkarbonade O/|O
500 gram ** '"

WORTELTJES
panklare 500 gram

GOLDEN DELICIOUS -I1Q
Hollandse 2 kilo l f d

HEB8H
WOENSDAG 20 OKTOBER

GEHAKTDAG

Vleesgehakt
500 gram

RODE KOOL
panklare 500 gram

HANDPEREN
sappige l;/ kilo

Dankbaar en big zQn we
met de geboorte van onze
Boon

MartimiN Everhardus
Johannes

Wij noemen hem
MARTHIJN

Roet Jansen -ten Have
Harrie Jansen

Vonden, 6 oklttober 1976
Riinflceilhof 21

Wtj zeggen allen heel har-
telijk dank, mede namens
kinderen en kleinkinderen,
dde ons 30 september tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

G. J. Voskamp
A. R. Voskamyp-

Groot Enzerink

Vlorden, okitober 1976
Lareniseweg 4

Wij danlken mede namens
onae kinderen, een ieder
voor de vele felicitaties,
bloemen en kado's, dde wg
bij ons 40-tjiarig hiuwelgk
mochten onitvangen.

J. G. Arfman
J. H. Arfman-

Rdebman

Vonden, oktober 1976
A'lmenseweg 57

FE HUUR:

WONING
gelegen aan de
Biurg. Galléesltnaat

Uitsluitend schriftelijke
reacties vóór 17 oktober
aan het secretariaat van de
Herv. Diakonde, Het leb-
bink 6:1, Vonden.

JONG GELRE

Tafeltennis-
wedstrijden

Opgave en informatie
uiterlijk 15 oktober bjj
W. Berenpias, Ruoirlose-
weg 71, Vonden.

Te kooip: helft of vierdels
van een pink. D. A. Lense-
Link, Bairg. QaJléeatr. 16,

tel. 1348.

Te Roop: Siegfler oliehaard
met vloerverwarming en 4
clubs bg J. W. Silvold,
Raadhuisstraat 17, Vorden,

70 are knoHgroen te koop.
J. Krijt, 't Heegken 7,
Vorden.

Te koop: ± 100 plavuizsen
en l gasstel, énpits, ovaal.
J. W. L/enselink, Wilden-
borchseweg 13, Vorden.

Tijdens de

Kinder-
boeken-
week
tot 24 oktober

HET PLAKBOEK
VAN KOOS
voor maar

als je een kdnder- of
jeugdboek koopt

Te koop wegens verhuizing
naar gebied zonder aard-
gas: l Atag gasforniuis m.
grill en braadisipit, 2 jr. oud,
5 jaar garantie. Vraag-
prijs ƒ500, — . Lankhorster-
stnaat 8, Wichmond, tel.
05754-713.

Wie zyn tuin wil laten
onderhouden of met bloem-
bollen zit te houden, laat
het weten! Brinkerhof 45,
Vorden.

Verloren: rode staaf (met
boor) ± 40 cm lang. Ver-
loren 27-9-'76. Plaats:
Kieskamp. Gaarne bericht,
tel. 05730-1618.

Tekoop: andijvie op be-
sitelling. H. Weenk,
Schutiteatraat 12, Vorden,
telefoon 05752-6659.

Aardappelen te koop; ook
voor de wintervoornaad.
Groot-iRjoessiinik, Tover-
straat 18, Baak.

Te koop: dikbevleeade vier-
deOis van een pink en een
stier. Reintjes, Lochem,
tel. 05730-2514.

HENK RÖBCBBRTSBN

en
•DINY ABRAHAMS

geven u kennis, mede namens wederzijdse
ouders, van hun voornemen in het huwelQk
Ite treden op D.V. woenadag 20 oktober a.s.
om 10-3(0 uur in het gemeentehuis
te Zelihem.

Kenkeljjlke bevestiging om 13.00 uur door
de weleenwaarde heer ds. H. Wiltink in de
Qud-Ger. Kerk te Doetinchem.

oktober 1976
Nieuiwenlhuisiweg 2, Vorden
Thorfbeckestraat 3, Zelhem

Geüegenlheid tot feliciteren van 18.00 tot
19.30 uur in het „Witte Paard", Ruurlose-
weg te Zeaihem.

Toekomstig adres:
Nieuwenihuisweg 2, Vorden

JAN BREJUKINK

en
BTTY ONOSSiBN

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwel$k op
vrijdag 22 oktober 1976 om 14.00 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

Kenkeljjke inzegening om 14.30 uur in de
(Hervormde kenk te Vonden door de weieer-
waarde heer ds. Jurjems uut Ziwolle.

okitober 1976
Vordetn, Zomervreugdiweg 2
Zwolle, Morra 64

Receptie van 16XK)-il7.30 uur in aaal Smit,
DorpsBsttraat IX), Vordien.

Toekomisitlig adres: Het Jebbink 36, Vorden

In plaats van kaarten

Op zaterdag 23 oktober a.s. hopen onze ouders

T. J. LJJÏTPOGT
en
J. LJJFTOGT-TPE BRAJKE

hun 25-jarig hiuwelflik te vieren.

Creraien en Jan
Gerrit en Wllma

fl^k.

Hengielo GM-, oktober I'
Kieftbendorp 5

Gelegenheid om te feliciteren van 15.30 tot 17.00
uur in Hotel L«angeler.

Op 5 oktober is, na een lang maar moedig ge-
dragen lijden, van ons heengegaan, mjjn lieve
dochter, onze lieve zuster en schoonzuster

OERRITJE JOHANNA KREUNEN
echtgenote van J. Hulleman

op de leeftijd van 50 jaar.

G. Kreunen-Wiansink
WillAe Kreunen
J. G. Grevink- Kreunen
G. J. Grevink

Vorden, oktober 1976
Nieuwatad 63

De crematie heeft inmiddels in alle stilte plaats-
gevonden.

Spaarweek
18 tot en met 22 oktober

Wegens festiviteiten
van een onzer medewerkers

zijn wij a.s. vrijdag 15 oktober
na 18.00 uur

gesloten

tcKtiel en mode
/choolclermoA

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

DE NIEUWSTE

„Stofzuiger"
VAN NEDERLAND

De „Excelsior" 9000
met betrouwbare krachtige motor van 900
Watt, automatische anoeropwtfnder, licht in
gewicht, met moderne stofcassette

Tijdelijk
van 380,00 voor 295,-
„Excelsior" Stofzuiger Signal
de nieuwste uitvoering, een aerdegelflke
stofzuiger

Tijdelijk 900
van 310,00 voor «Wf

GEMS WINKEL I
VORDEN (05752-2124)

ZANGDIENST
Hebt u zin om te zingen?
Kom dan zondagavond om 19.00 uur
naar de Herv.-Geref. zangdienst
in de Ned. Herv. kerk.

.Voorganger: ds. Kiuhlemeier
Orgel: Rudd van Straten
Zang: Ohr. Gem. Zangiver. Excelsior

Voor meer bijzonderheden zie het bericht elders
in dit blad.

EEN BRIL NODIG ?
Geen probleem!

Ook vooral voor de jeugd

een mooie kolleldie

metalen monturen

zowel in gekleurd als in

metaalkleur

AGRCOTKORMELINK
horlogerie goud & zilver optfek

Spaktraat 27, Hengelo, tel. 1771
Gediplomeerd opticien

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 18 tot en met
25 oktober

BAKKERIJ

J. W. HARTMAN
Ruurloseweg 34 - Telefoon 1359

Dames mocassin toafer.
Zacht aniline leder.

Let op:
teren dames molière

voor 'n mlntprijsfe!

Elegante bandjespump
Prijsbewuste mode

WULLINK Vooraan in schoenmode

DORPSSTRAAT 4 VORDEN



20-40% KORTING SLECHTS EEN KLEINE GREEP UIT TAL VAN
AANBIEDINGEN. PRIJZEN INCLUSIEF BTW.

Diepvrieskisten
Voor een diepvriezer slaagt u zeker
bü Nederlands grootste leverancier
van diepvriezers, het adres met het
beste advies en Jarenlange ervaring.
Keus uit meer dan 80 modellen.
AEG - LINDE
B20 liter 648,—
BAUKNECHT
350 liter 728,—
460 liter 848,—
BOSCH
310 liter 548,—
260 liter 628,—
330 liter 698,—
400 liter 848,—
500 liter 928,—
FBIAC
200 liter 498,—
GRAM
210 liter 548,—
325 liter 698,—
900 liter 1448,—
HILTON
230 liter 498,—
300 liter 598,—
LINDE
500 liter 848,—

Diepvrieskasten
hi verschillende maten
120 liter 348,—
Koelkasten vanaf 268,—

NILFISK DE IJZERSTERKE
STOFZUIGER UIT DENEMARKEN

BIJ ONS DE
SCHERPSTE PRIJS

MIELE STOFZUIGER
950 Watt, 12 cm hoog 249,—

Gasfornuizen
Etna - Pelgrim - Atag iniol. ruit
töhermostaaJt, lade vanaf 498,-
Leverboar op aardgas en butaan

Wasautomaten Afzuigkappen
By ons de laagste prys; dan ook nog
een inniilprijs voor uw oude machine.
AEG Prinses SJL 1048,—
ABG bavenHajder 698,—
(Bauknechit W.A. 600 648,—
Bauknetóhit W.A. 616 898,—
Beafaix 6 kg 648,—
Bosch bovienüader 698,—
Zaniker V,A. 450 998,—

(vanaf 129,—

MIELE WASAUTOMATEN
BIJ ONS

DE SCHERPSTE PRIJS

Droogtrommels
vanaf 298,—

ALLE B.K. PANNEN
BIJ ONS 20% KORTING

Vaatwassers
Bosch - Bauknechit vanaf ..

Kleuren TV's
U betaalt bij ons de laagste prys,
daarbij ook nog een inruilprijs voor
uw oude TV.
Graetz 1348,—
Telefuiiken 1498,—
Philips tipttoéts met in line 1898,—
Sdhaub-ÜJoreniz 1448,—
Ziwiart-wit tv's vanaf 878,—
Oraaglbare tv's vanaf 258,—
Stereo radio incl. boxen
2 x 10 Watt 898,-
Schauib-Lorenz Stereo radio HiFi
incl. boxen 2 x 30 Watt 848,—
Schaub-L/oreniz Stereo radio cassette-
recorder 2 x 15 WaJtt incl.
boxen 778,—

REMINGTON SCHEER-
APPARATEN BIJ ONS ALTIJD

25% KORTING

648,—

BEZIT U NIET
VOLDOENDE CONTANTEN?
FINANCIERING MOGELIJK!

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
Grote keus - lage prfls - vlotte levering

Eigen servdceddenst

Dag en nachit service op diepvriezers

24 uur service op wasautomaten etc.

Vakkundige reparaties en aansluitingen

Eiigen ondeixMenmagaizijn

Wy staan 365 dagen per jaar voor u Maar

Voor geregistreerde handelaren

dijkhof/
IET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) l 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL (05735) 14 61

VAKANTIEWEEK-FEESTWEEK bij

Modecentrum

Teunissen - Ruurlo

Grootste
sortering
KINDERKLEDING

Deze week vanaf donderdag 14 oktober

t.m. zaterdag 23 oktober

SPECIALE AKTIES

Bij aankoop van een jopper-manteltje

of coat vanaf 40,00

een kinderpulli
voor slechts 5,-

Bij aankoop van een jurkje of pantalon

vanaf 30,00

een paar
Folklore kousen KADO!

RUURLO

Vrijdagsavonds gezellig winkelen Gratis koffie

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t

Zaterdagavond 16 oktober 1976
optreden van de

Bargkapel uit Barchem
o.l.v. Geert Spriek

in zaal De Luifel te Ruurlo

Kaarten in voorverkoop bij Bakkerij Van Asselt, Vorden;
Warnshuis, Barchem en bovengenoemde zaal.

23 oktober a.s.

Bal voor gehuwden
en verloofden
Orkest „THE WANDERERS"

Reservering mogelijk, tel. 05735-1312

Spaarweek
18 tot en met 22 oktober

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Goede en voordelige
damesconfectie

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Staat uw huls al met foto
vermeld ia

„Woongaard"
het landeltjk onroerend

goed magazine?

Dat is mogelflk via elk by
het Makelaars Gomputer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.V.

Rijksstraatweg 134
WamsveW lid NBM/MCC

telefoon 05750-16627
V. J

Fruitbedrijf MEDLER
iedere zaterdag
verkoop van 9.00 tot
12.00 uur

Oox O.P.
Ingrid Marie
ILobo
Qooxlreinet
ZSoete appels
Moesappels
Sitoofperen (nood-
sitovens)
IHandipeer Doyemné
gncxf, 4 kg- ƒ5,—

concoiti»!
hengelo <gid>
tel.O5753-1461

Dansen
Zondag 17 oktober

Musketiers

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••v*

nu overal
airconditioning

comfort
veiligheid
citroen
De Citroen 77
2OV vanaf 6.999,-

Dyane 6 vanaf 8.645,-

Afltid j vanaf 9.995,-

GS «vanaf 13.180,-

CX bemBine vanaf 22.900,-

CX diesel vanaf 26.900,-

CITROE5N GS break 1970
OTTROEN GS club break 1973
CITROEN 2CV6 1974
OTTROEN AMI 8 1969
BMW 2002 Tourdng 1973
DiATSUN 1000 1973
TOYOTA 1200 Carolla 1972
RENAtULT 16 TS 1972
RENAiUiyr 12 Stationcar 1975
AUSTIN MINI 1000 1975
FORD OORTINA , 1973

VW bestel, gesHotten 1973
SIMCA 1100 Touring met sdhiudfdak 1974
SOEMDOA 1100 DS 1973
PEUGEOT 204 GL 1972
FTAT 125 1972
FIAT 128 met lipg 1973
CITROEN AMI 8 1973
CITROEN D Special 1972
CITROEN 2CV6 1976
CITROEN AMI 8 1974
CITROEN DYANE . 1975

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. RUESINK
Dealer voor Ruurlo, Vorden, Lochem, Borculo,
Hengelo Gld.

Uitdenk en spultlnrichtlng, Inbouwstation Luid!
Hartog LPG installaties.
Inruil en financiering mogeltyk

Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo, telefoon 1758
Reparatie: Nyverheidsstraat S, Ruurlo, tel. 1618

's ZONDAGS IS ONS TANKSTATION
DE GEHELE DAG GESLOTEN
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PRIJSUITREIKING LEGO-BOUWWEDSTRIJD

Het was zaterdagmiddag een fleurig
gezicht in zaal Smit, waar de firma
Koerselman een f il m middag organi.
Meerde in samenwerking met LEGO
Nederland, als sluitstuk van de plaat,
selyke LEGO-bouwwedstryd.

lïij binnenkomt kregen de kinderen
allen een LEGO-petje. Nadat de heer
Koerselman de laanwezigen verwel-
komd had werd een film gedraaid

over LEGO-LAND, een Madurodam-
achtig stadje in Billurd (Denemar-
ken). Het is geheel wit LEGO-stenen
gebouwd.

Vervolgens werd dank gebracht aan
mevrouw Holleman, de heer Bakker,
de heer Noorman en de heer Over-
mars voor de jurering van de werk-
stukken, waarbij hen een attentie
werd aangeboden.

In de daarop volgende pauze kregen
de kinderen (limonade. (De hierna vol-
gende prijsuitreiking was natuurlijk
voor de winnaars het hoogtepunt. De
heer Nieuwland van LEGO Neder-
land B.V. overhandigde hen, namens
de fa. Koerselman, de gewonnen prij-
zen, bestaande uit LEGO-dozen. Voor
de twee eerste prijswinnaars was er
tevens een LEGO-shirt. Al met al
een geslaagde middag.

ZOMER 1976 WAS VOOR
VORDEN TOPJAAR

i
De achter ons liggende zomermaanden is achtkastelendorp doorgebracht. „Een abso
voor toeristisch Vorden een topjaar gewor-luut rekord," zo zegt de secretaris van
den. Niet minder dan zo'n 5000 vakantiegaplaatselijke VVV de heer G. W. EijerkampJ
ngers hebben één of meerdere weken in 't

Qndiacniks dit verheugend verschijnsel maakt
de heer Erjerkamp zich zorgen over het
groeiende tekort aan aklkomimodatie. „Kijk
maar om je heen, hoeveel hotels zijn er de
afgelopen jaren niet gesloten? Een goed
voorbeeld vinden we dicht bij huis. Hotel
De Konijnenbult was vroeger beslist een
trekpleister voor de vakantieganger. Op ge-
geven moment was het hotel te koop, maar
niemand toonde interesse. Het runnen van
een hotel zaal ook wel een te kostbare ge-
schiedenis zijn, wanneer je het alleen van
de toerusten moet hebben," zo verzucht de
heer Eijerkamtp, die voorits opmerkt dat
hot met de pensions ook niet best is ge-
steld in Vonden.
Ben en ander heeft tot gevolg dat ver-
schillende vakantiegangers doorgestuurd
moesten wonden.
Desondanks een topjaar, hebgeen te dan-
ken is aan de campings die Vonden rijk is.
Zowel camping de Goldbeng, Reehorst, de
Wierttjesivoort, alsmede de kampeerboerde-
rij van de heer Berenpas hebben uitste-
kend „gedraaid" en zaten goed vol.
Ofpmenkelgk is het feit dat onder de va-
kantiegangers velen zijn die al eens één of
meerdere keren hun vakantie in Vorden
hebben doorgebracht.
Door het fraaie zomenweer waren er dit
zomer ook vele dagjesmensen waarvan ve-
len deelnamen aan de Achtkasitedentoch-

ten. Onder leiding van oud-burgemeester
Van Arkel waren er dat precies 1588, veel
meer dan voorgaande jaren. De heer E
kamp is van mening dat bij deze achtka^
telentochten het de deelnemerHster)
mair om de natuur gaat.
Voor de vakantieganger was een attrak-
tief programma vastgesteld. De twee agn.
Staringiavonlden die gehouden werden, wa-
ren de onbetwiste toppers. Honderden be-
langstellenden togen naar'kasteel Wilden-
borch waar de heren Krajenbrink en Van
Roekel een avond verzorgden, waarbij de
dichter Staring centraal stond.
Typisch is dat de avondwandelingen het zo
langtzamerfhand laten afweten. ,,Ik denk
dat de mensen 's avonds te moe zijn en
dan geen zin meer hebben om te gaan wan-
delen. Vooral bij dat warme weer," zo
meent de heer Erjenkarnp.
De boerenbruilfotten waaraan De Knup-
duukskes hun medewerking verlenen slaan
nog steeds goed aan. „Toch willen we dit
het volgend jaar anders doen. Momenteel
is het meer een optreden van de boerendan-
sers (wel leuk natuurlijk), we willen er
een echte bruiloflt van maken, waar de va-
kantieganger nog meer bij is betrokken,"
zo zeglt de heer Erjerkamp.
Ook hoopt men in WV-kringen dat de
kermis met braderie (het volgend jaar meer
uitgebreid wondt. Vooral de braderie lijkt

een teer punt, aangezien verschillende
mdddensltanders het laten afweten omdat
naar hun mening' het rendement te gering
is. In het verleiden wend aan de bnaderie
nog we leens extra cachet gegeven in de
vorm van een demonstratie van ,,olde am-
bachten". Zij die deze „olde ambachten"
echter nog beheersen, vragen te veel geld
zodat het voor de organisatoren een te
kostbare geschiedenis gaat wonden.
Driemaal in de zomer worden er in de iNed.
Hervormde kerk orgelconcerten gegeven.
Typisch, een mjuzrikale avond voor de toe-
risten, want Vondenaren tonen nauwelijks
interesse.
Waar de VW te Vonden bijizonder big mee
is, zijn de drie molens die Vorden rijk is.
Bij de achtikastelentocht bijvoorbeeld draait
wanneer de lange slient fietsers zich door
Lande begeeft, steevast de Lindese molen.
„Dat vinden de mensen prachtig," zegt de
heer Erjenkamp, die tevreden constateert,
dat de meeste evenementen bij de vakantie-
giangens zijn aangeslagen. „Alles wat met
folklore heeft te maken, doet het goed."

De Knupduukskes
ij Toyota

Op uitnodiging van de importeur van de
Toyota hebben de Knupduukskes uit Vor-
den een optreden venzongd voor de impor-
teur «elf en de ,.grote baas" van deze fa-
briek uit Japan.

Dit optreden vond plaats in kasteel-mu-
seum Duivenvoonde te Voorschoten. Ver-
der wend medewerking verleend door de
Schermdansers uit Stompetoren. Het gebo-
dene werd zeer op prijs gesteld.

KLEUTERSCHOOL KRANENBURG WORDT PER
1 JANUARI 1977 OPGEHEVEN
Met ingang van 1 januari 1977 zal de r.k. kleuterschool op de Kranenburg, gemeente
Vorden, worden opgeheven. Omdat het leerlingenaantal al enkele jaren onder het mi-
nimaal toegestane niveau van 20 lag heeft het ministerie van Onderwijs besloten de
school met ingang van het nieuwe jaar te sluiten. Wel zal er nog subsidie worden ver-
strekt om het lopende schooljaar af te maken, zodat per 1 augustus 1977 het gebouw
definitief dicht gaat.

Fait a Compli
'De mededeling van de sluiting werd gedaan
op een giehouden ouderavond in zaal
Schoenaker en verraste de ouders totaal.
^Sommigen stonden perplex; dit had men
niet voor mogelijk gehouden. Tot vragen
stellen kwam men bijna niet toe omdat het
een fait a compli was. Het schoolbestuur
van de Katlholieke Stiöhiting St. Antonius-
scholen Kranenburg/Vorden heeft getracht
door intensief overleg een en ander nog te
redden. Er werden besprekingen gevoerd
met B. en W., de onderwijsinspectie en een
deputatie ging naar Den Haag- om met het
ministerie te pnaiten. Hier zag men echter
geen enkele mogelrjlkihead om met de huidi-
ge wetgeving de school in stand te houden.

Streekschool
„Hoewel wjj gepleit hebben voor het feit
dat de Kraneniburgse school toch de enige
school in het buitengebied van de gemeen-
te Vorden is (een soort streekschool dus)
achtte men zich gehouden aan de wet, die
zegtt dat er gemiddeld 20 leerlingen per
schooljaar moeiten zijn. De argumentatie

dat er in de toekomst een nieuw wetsont-
werp zal komen, waarin enige soulaas kan
wonden geboden, bleek ook niet steekhou-
dend omdat dit nog wel enige tgd kan du-
ren," aldus de heer B. Hammink, secreta-
ris van het schoolbestuur.
„'Sluiting van scholen, vooral kleuterscho-
len in buitengebieden en vergrijzende stads-
of dorpsdelen zal steeds meer aan de orde
'komen. Een en ander vindt zijn oorzaak
in de vergrijzing der bevolking, vertrek en
h etiteruglopende geboortecijfer."

Al 25 jaar
Momenteel bezoeken nog 11 kleuters de
school, die al meer dan twintig jaar onder
leiding staalt van mejuffrouw L. Wolbert.
Zij zal eervol wonden ontslagen. De Kra-
nenbungse kleuterschool werd nauwelijks
25 jaar geleden, dank zij vele opofferingen
'(fancy-ifains, akties enz.) van de buurtbe-
woners en parochianen opgericht aan de
Eikenlaan. Eerste leidster was mejuffrouw
'Rijnsoever, daarna mejuffrouw Oudenbos
en mejuffrouw v. d. Berg. In 1954 werd
'mejuffrouw L. Wolbent wegens ziekte van
mejuffrouw v. d. Berg benoemd.

Onderwijs naar Yorden
Aianvankelrjik wilde het schoolbestuur op
de Kranenburg een geheel nieuwe kleuter-
school bouwen omdat de bestaande Maria-
Goretitischool aan de Eikenilaan volgens de
schoolinspectie niet meer aan de gestelde
eisen voldeed. De plannen werden echter
gewijizigd en het bleek dat er in het dorp
Vorden meer behoefte was aan een nieuwe
r.k. kleuterschool omdat andere scholen de
toeloop moeilijk verwenken konden. Ook de
plannen om de bestaande school op de Kra-
nenburg te verbeteren gingen niet door om-
dait de kosten te hoog waren.
Men vond een gelukkige oplossing doordat
in de r.k. basisschool (St. Antoniusschool)
het vrjifde lokaal beschikbaar was geko-
men. Hier kregen de kleuters onderdak; het
was toen oktober 1974. Het oude schooltje
aan de Bikenlaan is inmiddels afgebroken.
In verband met de toekoms-tige integratie
kleuiter-ibasisondenwijs leek het een ideale
oplossing, maar de tijden veranderen snel.
De kleuters van de Kranenlbung, die ook
afkomstig zijn uit de omliggende buurt-
schappen Medler, Wiersse, Lande, Mossel
enz. zullen nu elders onderdak moeten wor-
den gebracht.

De oudercommissde zoekt een zo ruim mo-
gelijke oplossing om de onderwijsvoorzie-
ning te garanderen. Men zal er alles aan
doen een zo goed mogelijke regeling tot
stand te brengen en een en ander verder
uitpraten met bestuur, leerkrachten en
ouders.

Maandag:
Repe*. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus vïto 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmlntonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)

Dinsdag:
Vodleyfoalitraining in bedde zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantortf vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Winltertnaining zwem- en poloclub Vorden
'64 in Eefde ,'t Rtjsselt
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Hulsh.school o.l.v. m«vr. Annelles Ttyman

Woensdag:
Ie woensdag In de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnaslielkveireniiigïrag' Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
BTollkloriische danagroep De Knupduukskes,
(begin 6 okt.) om de 14 dagen zaal Lettink

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagssavond judolessen in de sportzaal
ledere donderdaga/vond bridgen zaafl Bak-
ker.

Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrijdagavond dammen In de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Verden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta, (medsfjes,
jongens en heren)

open van 19.30 tot 22.30 uur

231 Viroaiwenvierendging WdMenborch
28 Fttlm Stichting Jeugdsooiötelt: Ixxuds de

Fünes
215 PtvdLA-Mveaigiadieiiing hotel Bloemendaal
26 Berjaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
28 KPO
30 HeropvoeriTiig KRATO zaal Schoen-

laker
30 Feestavond Dash, zaal Eykellkamp

November:
4 Bejaandenikring Jeugdcentrum 13.45 u.
5 Jong Gelre feestavond zaal Schoenaker
6 Jong Gelre feestavond zaal Schoenaker
6 StLdhtSng Jeaigdsocaëteit: dropping
9 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur

16 NCVB in dhr. Huishoudschool
17 CHerv. Vrouwengroep dorp
18 BejaaTdenkning Jeugdcentrum 13.45 u.
20 Fülm S-tichting Jeugdsociötedt: Inpdk-

ken en wegwezen
23 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
24 KPO

December:
2 Bejaardenkring Jeugdcenitrum, Sdnt,

13.40 uur
16 BejiaaTdenkning Jeugdcentrum, Kerst,

13.45 Uiur
18 Film Stichting Jeangdaoclëteit: L/ucht-

haven in alarm
20 Heirv. Vrouwengroep dorp, kerstfeest
21 KPO, kerstavond voor bejaarden en

leden
21 NGVB in de dhr. Huislhoudscihool
23 Kerstconcent Herv. Kerk, Vordens

dhr. Gem. koor Excelsior, Vordiens Da-
imeskoor, Vordens Mannenkoor

20 KerstifBllm Stichting Jeugdsocdöbelt: The
Sttag

De besturen van oe verenigingen worden
verzocht hun aktlvlteiten aan ons doo» te
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.

Volleybal

Repetities beginnelingen blokflult, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
KindJÉklut» De Fluitertjes In De Voorde;

nd^plub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum.; Meisjesklub De Mub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnasttekrvreoiendgiing Spanta (jongens)
Jeugdsociëtelit open van 19.30 tot 23.00 uur

Zondag:
Jeugdsociëtedt open van 20.00 tot 22.00 uur

Oktober:
19 Bttbliottiheek Kinderboekenweek puzzel -

tocht
20 Henv. Vrouwengroep dorp
21 Bibliotheek Kinderboekenweek, kleur-

miiddag
21 Bejaarderikrflng Jeugdcentrum 13.45 u.

Voor de nieuwe voMeyfoalcornipeititie van de
Nevobo afid. Zuitphen zullen de aangesiloten
cluibs weer in het veld verschijnen. In Zut-
phen wonden de eensite wedstrijden gespeeld
in de Hanzehal. Behal/ve de spontlhal in Zut-
phen wondt ook gespeeld in Vorden en Al-
men. Da&h speelt in de niéuwe Vordense
sporthal.

Indeling teams competitie '76-'77: Dames
promotie A: Dash l (Vorden), SViS 3,
Olympda l, Wilp l, V en K l en Isala 2.
Dames promotie B: Dash 2, S VS 2, Olym-
pia 2, Salvo l, Wilhelmina l en Hansa 1.
Dames l Zutphen: Wilhelmina 2, DVO l,
Bnuvoc l, Harfsen, Hansa 2, DVC l, WIK
l, Hansa 3, Valito l, Bnuivoc 2, Dash 3. Da-
mes 2 Zutphen: Dash 4, Bruvoc 3, Bruvoc
4, Valto 3, Hansa 5, Almen, Hansa 4, Wil-
helmina 5, Wilhelmina 4, Valito 3. Heren l
Zuitphen: Dash l, Harfteen, Wilhelmina 2,
Valto 2, DVC l, Voorst l, Bruvoc 2, Hansa
6, Hansa 5, WIK 2. Heren 2 Zuibphen: DVO
1, WIK 3, Voorst 2, Valto 3, Hansa 7, Dash
2, Bnuivoc 3, Voorst 2, Wilhelmina 3. Heren
3 Zufcpfhen: Valto 4, Dash 3, Hansa 8, Al-
men, WIK 3,, DVC 2, Dash 2, Wilhelm. 3.

Geslaagd
Dinsdag 12 oktober slaagde te Enschede
onze plaatsgenote mevrouw Kistemaker
voor het diploma Exam&natiice voor zwem-
instouoteuins der KiNZSB.

BI'J ONS IN VORDEN . ..
A'j vegangen zondag de busse nog in bunt ewes, dan zö'j wel ezien hemmen
dat de harfs al aardug begint deur te warken. Van 'heel volle beume begint
't blad al nao onderen te kommen.
Op volle plaatsen lig de grond bezaait met eikels en beukenötjes. Soms denk
i'j wel us: zollen de kinder ze neet meer gaarn? Op wat plaatsen kö'j ze wel
bi'j mekare harken, al ha'j d'r dan wel un hoop rotzooi in zitten die d'r neet in
heurt. Maor 't zal wei zo wean dat de kinder ök maor twee 'hande hebt en ok
neet oaveral tegelieke kont wean.

De kattekers hebt in ieder geval de mögelukheid urn un goeien winterveur-
raod an te leggen, 't Schient dat t'r van dizze klimmers en springers wat meer
begint te kommen. Un paar jaor terugge mos i'j ze met un lampken zuuken,
maor noe kom ik ze nog wel geregeld tegen, zonder da'j daor un goeie readen
veur kont geven.

Wat t'r op 't gebied van paddestuule te zien was veel mien geweldug met.
I'j zollen zeggen dat nao zo'n dreugen zommer de paddestuule vestek zollen
laoten gaon, maor niks ter van. Nao de eerste reagen in september, zag i'j
ze hier en daor al weer. Vegange zondag he'k wel neet tioevölle soorten
ezeen zoas: weidezwammen, hanenkammen, vliegenzwammen (een van de
mooisten) en elfenbankjes. Die lesten zie'j nog al volle op olde boomstrunke
zitten, 't Is jammer dat t'r altied nog weer mensen (of kinder) bunt die zo'n
mooi produkt van de natuur veur un voetbal anziet. Zo hier en daor zag ik
t'r nog wel us ene die van de sokken was eschupt.

Noe wet ik wel dat daordeur de hele paddestuulen-wereld nog neet te gronde
geet, maor wat ha'j der an. 't Mooie is t'r metene af. En at iederene die in 't
bos löp d'r noe maor op los geet schuppen, a'j dan an d'n aovund bunt steet
t'r niks meer oaverende.

Daorumme motte wi'j, groten, 't goeie veurbeeld an de kinder geven en eur
't mooie in de natuur leern zien en waardeern. Deur onze eisen an weage en
huuze geet t'r jaorluks toch al zat urn zeep. La'w daorumme dat betjen wa'w
nog hebt probeern zo mooi mögeluk te hollen. Dan kan iederene d'r nog volle
plezier an beleaven bi'j ons in Vorden

H. Leestman



FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotograf en
in de vorm van
een foto-drieluik

Hebt u dat nu ook? Dan verbeeld je je, datje vanbepaalde dingen wel een
pietsje verstand hebt. Dan hoor je plotseling een paar echte kenners met
elkaar praten en ben je nergens. Zo ging het mij toen ik, op visite bij
vrienden, een paar jongelui over fotograferen hoorde praten. Dan luister
je al gauw met aandacht naar zo'n gesprek. Ze bekeken een paar foto's.
De ene deugde niet door bewegingsonscherpte. En de andere had last van
trillingsonscherpte. Mijn oren klapperden en ik vroeg hun wat precies het
verschil was. Even later waren we met z'n drieën aan het praten en vergat
ik de hele visite. Maar ik heb er wel iets van opgestoken en dat wil ik u
met een paar foto's graag even laten zien.

Die foto links is goed mislukt. Dat komt nou door die
fatale trillingsonscherpte. Tijdens het maken van de
opname beweegt je hand. En dus het toestel. Alles
staat er wazig op. Niet om aan te zien! Om dit te
voorkomen moet je tijdens het afdrukken de kamera
doodstil houden. Als 't even kan-zeker bij opnamen
van l/60e sekonde of langer - ellebogen steunen op
een stoel of hek. Nog beter: een statief gebruiken. En
anders: kamera stevig tegen het voorhoofd drukken
en in de spreidstand gaan staan.

Die tweede foto lijkt geslaagd. Toch staat de honde-
kop er onscherp op omdat hij die net bewoog tijdens
de opname. En dat heet dan: bewegingsonscherpte.
Komt vaak voor bij snelle bewegingen. Als je een
kamera hebt met instelbare sluitertijden, kun je een
kortere sluitertijd nemen, bijv. l/125e of l/250e se-
konde. Kassette-kamera's hebben meestal één vaste
sluitertijd en dan is het verstandig te wachten tot er
maar weinig of bijna helemaal niet wordt bewogen.
En dat heb ik bij de derde foto gedaan.

MODESHOW
MODECENTRUM TEUNISSEN

Woensdagavond werd in zaal De Lui-
fel een modeshow gehouden door
moüemagazijn Tennissen. Er was
veel belangstelling voor deze show,
waarin de nieuwste najaars- en win-
te r k led in K werd getoond door 6 be-
roepsmannequins en 5 kinderen.
Het geheel werd geleid door mode-

coördinator Tennissen uit Gouda.
Het bijpassende schoeisel werd ver-
zorgd door sohoenhandel Hogevonder.
Kapsalou Masman verzorgde de kap-
sels van de mannequins en bloemen-
kwekerij Geerligs fleurde de show op
met bloemen.

De nieuwe
Oranjekalender
is verschenen

Een uitgave in kleuren
van Pro Juventute. De op-
brengst komt ten bate van
het kind dat extra zorg
nodig heeft.

wenst toezending van •̂

Bestelbon

Naam

Adres

•V

Woonplaats

a (aantal) Oranjekalen- —
ders 1977 met Nederlands
calendarium en/of

b.. (aantal) Oranjekalen-
ders 1977 met viertalig calen- •
darium: Engels, Frans, Duits en •
Spaans.

Beide soorten a f. 5,95
(verzendkosten f. 2,— extra). _

Postgiro517400
Kalenderactie Pro Juventute
Postbus 7101-Amsterdam _
Telefoon (020) 79 09 49

S ® P
PORfNlEUIVO

Voetbal
DINXPERLO 1-SV RATTI l afd. zaterdag

SV RaJtti moest de verre reds maken om
aan te treden tegen iDdnxperlo 1. Deze reis
werd niet voor niets gemaakt, want SV
Raittiï nam de volle winst mee naar huis.
Hot was een zenuwachtige start van SV
Riatti. Ertwerden vele foutieve passes ge-
geven. Toch kreeg SV Ratti de gelegenheid
om de score te openen, want W. Bleumink
werd binnen de beruchte lijnen ten val ge-
bracht. Maar dezelfde speler miste de straf-
schop.

Enkele minuten later kreeg SV RaÉti weer
de kans. Ben DinxperJjo-speler speelde
bal met de hand. H. Slootjes belastte zie
met deze strafschop. Hij maakte geen fout
en scoorde onhoudbaar in de rechterboven-
hoek: l—O voor S V Ratti.

« r l

cfl^

Toch draaide de ploeg niet zolas het
want iDdnxpenlo kwam snel terug. Omdat
achterhoede te nonchailanit ingreep kon"
Dinxjperto 2 maal achtereen scoren, 'zodat
SV Ratiti de rust inging met een 2—l ach-
terstand; tegen de verhouding in.

De tweede helft speelde iSV Rattd een klas-
se beter, met de grote organisator H.

j Slootjes (de beste speler deze middag) werd
er op het doel van Ddnxperlo gejaagid en
niet zonder succes. J. Njjienhiuis scoorde uit
een vrije schop 2—2. Uit eenzelfde situatie

was het J. Schoenaker die 3—2 liet aan-
teken. SV Ratti bleef goed doorgaan en
speelde een uitstekende tweede helft. Een
terugspeeljbal van Ddnxperlo iwerd door de
doelverdediger verkeerd beoordeeld. De te-
rugspringende bal wend door B. Bnetveld
ingekopt wat betekende 4—2 voor SV iRat-
ti. Ddnxperlo klapte in elkaar zodat S V
Ratti gemakkelijk kon doorgaan. H. van
Eist izongde met een boogbal over de doel-
man voor de juiste uitslag 5—2. Aan deze
wedstrijd was duidelpt te zien dat er goede
vooruitgang in zit.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA

Uitslagen afid. aatendlag: Ddnxperlo l-S V
Ratti l 2-^5; Sp. EeMe 4-lSV Ratti 2 0—9;
SV Ratti 3 aflgellast; DZC 5-SV Ratti 4
l—il; SV Riatittt 5 was vrfl.

Uiitslagen af d. aonldag: Zutphen 3-Vorden
2 5—1; Vonden 4^Z(utplhania 3 2—1; Vor-
d enl5-iVorden 3 2—4; Vonden 8-Zutphen 6
2—3.

Programma afd. aatendiag: SV Ratti l vrij;
SV Ratti 2-OJV-ers 9; Wilhelm. SSS 7nSV
Ratti 3; SV RaUtd 4-JKelos 5; SSSE 6-SV
Ratti 5. Dames: SV Ratti 1-Baakse B. 1.

Programma afd. zondag: Vonden-Loener-
mark; 9HË 2jVonden 2; Vorden 3-Loener-
mark 5; Baakse Boys l-Vorden 4; Erica
'76-Vorden 5; Vonden 6JEiica '76 9; Vor-
den 7 vrij; Riatti 2-Vonden 8; Vorden 9-Sp.
Lochem 8; Sp. Bnumimen al-Vorden al.

VORDEN WINT VAN SOCII
Het eerste elfltal van de voetibalverenfl<ging
Vonden heeft zondagmorgen in een vooral
voor de nust pdlttiige wedistrjjd met 4—2
gewonnen van Socii.
M de eerste helft wenste de thuisclub niet
onder te doen, voor heit twee klassen ho-
ger spelend Vonden. De geelizwarten pak-

ten de zaken in die eengte 45 minuten te

nonchalant aan, waardoor Socii tot ver-
schillende gevaarflijlke aanvallen kon komen.
Een enonm misverstand tussen doelman
Ten Have en Ter Beest leidde tot het eer-
ste Sooid-doelpunt l—O.

Nadat Heersdnk uit een pass van Teerink
voor l—d had gezorgd, ging de rust in met
een 2—1 voorsprong voor de thuisclub door
een doelpunt van Arenitsen.

Na de nust bleek dat Socii teveel energie
had verlbruiklt en kwam er in die periode
niet meer aan te pas. Vorden beheerste het
spel over alle lindes en zotte de achterstand
gemakkeiyk om in een 2—4 zege dankzij
doelpunten van Bertius Ntjienhuis, Geert
Heersink en Chris Hissink.

VOETBALLERS GAAN KLAVERJASSEN
De voetbalvereniging Vorden organiseert
vrijdagavond 29 oktober voor haar leden
een klaverjasavond, welke gehouden zal
wonden in het clubgebouw.

Paardesport
EERVOLLE 3e PLAATS

Tijdens de samengeateiLde wedistbrfld te Nee-
de op 2 oikltober behaalde Bertt Wagerwoort
mot LtigMdSeöt in de cross een eervolle 3e
plaajts en wislt zich. in het eindresultaat in
de klasse ~NL-Z als 13e te pOiaatsen.

Dammen
VORDENSE DAMMERS AKTIEF

Voor Ie ondeiiMnigie damcomipetMie van de
Vordense damcluib DOV wenden de volgen-
de wedsttTTJiden gespeeld: Rosse!-Oufces l—
1; Hulsihiof^Nyenlhaiis 0—^2; mej. Gosselinik-
Wansftnik O—2; HioendnkJlJanMïaar 2—0;
Kledn KranentoaiTgr-iBaseMnk l—1; Rueain.k-
Gnoltenlhiuls l—il; Maaselink-Boudiri O—2;
SloetjesJHeuwinlk 1—4; Süüittter-Ter Beest
1—1.

Viooiïts wenden gespeeld: H. Aalderink-B.
HüdxMnik l—CL; A. Grefhorsit-J. Oltvoort 2—
0; H. SchippersR. Bnuiinsma O—2; A.
GoiaaSkiamip-iE. Bnuiinsrna 2—O; J. Krajen-
brinik^C. Rüdider 2—0; G. Brumanelman-A.
Albfbtinlk O—2; C. RMdernA. van Laren 2—
0; M. Hartman-J. Krajenlboinlk O—2; H.
Teerink-A. van Laren 2—O; A. Ahbdnk-J.
van Biurk 2—0; J. Krajenlbrdnk-T. Snellen-
berg 2—O; W. HatltmiaiUH. Teerink O—2;
C. RMderJG. Bnunnmelman 2—0; T. Snel-
tenibeiTg-J. van Burtc 2—0; T. Gille-A. Plö-
ter 2—0; P. Eckrónigia-H. Hoekmran l—1;
D. Hioeikman^N. de Klerk O—2; E. Brum-
melmanJW. Riieftman 2—O; W. Rietman-
H. Vireeman l—4; A. Püflter-E. Brumxnel-
irnan 0—2; N. de KüerkJP. Eckrinjga O—2;
H. HJoekman-A. Pltjiter 1—1; T. Gille-W.
Rdetmam 2—O; H. Vreeman-P. Eckringa
2—0; D. Hoekman-jN. de Klerk O—2.

De stand aan kop in giroep A is momenteel
als volgt: 1. A. Graaskaimp 7—10; 2. A.
Greflhorat 6—S; 3. R. Bnuinsma 7—8; 4.
H. AaJderink 4—7.

Groep B: 1. A. Abbdnflc 23—37; 2. J. Kra-
jenlbnink 29-^37; 3. H. Teerdn!k 18—#4; 4.
J. van Blualk 17—20.

Groep C.: 1. N. de Klerk 28—27; 2. W. Riet-
man 20-̂ 21; 3. T. Gllle 11—20; 4. P.
Eckrtiniga 9—15.

Speciale
aanbiedingen
Stereo installatie
2 x 1 5 Watt
compleet met boxen
van 598,00 voor .

Stereo combinatie
radio - cassette - pick-up
2 x 45 Watt
compleet met boxen
van 1998,00 voor 1698,-

Stereo combinatie
als bovenstaande
2 x 30 Watt
compleet met boxen
van 1698,00 voor -... 1498,-

Vrijdag en zaterdag
15 en 16 oktober

van 5,85
voor slechts 5,25

Radio-TV speciaalzaak

Oidenkamp
Stationsweg - Vorden - Tel. 2577

Wij repareren alle
apparatuur ook al is deze
niet bij ons gekocht!

MET
NEVEDA W01

Bekijk onze

wolkollektïe eens!

Aan een gids vol brei-ideën

kunnen wij u ook helpen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



OPENING OPENING

OPENING
dinsdag 19 oktober a.s.

schoonheidssalon
( Gediplomeerd STIVAS A en B en OIDBSCO)

• Volledige geaichts-, hals- en
decoll eté Jbéhandeili ng-
Manicuren
Epileren
Elektrisch onitlharen
HaoislbeihanKleliing
Peelinig

Aanjg'epaste make-up
Diverse kuurbehandeling-en

Gratis huidanalyse

In mijn salon worden produkten

verwerkt van het Franse

cosmetica-huis

Harriet Hubbard Ayer
die mij het deiposdtaire-schap voor
Viorden heeflt verleend.

Telefonische afspraken b\j voorkeur
.tussen 8.00 en 10.00 uur 's ochtends
of tussen 18.00 en 19.00 uur 's avonds

Schoonheidsspecialiste

Willy de Vries-
Nieuwland

Het Vaarwerk 18
Telefoon 06752-2137

Vorden

OPENING OPENING

Spaarweek
18 tot en met 22 oktober

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
PEUGEOT 304 1973
PEUGEOT 404 Diesel 1970
PEUGEOT 504 Diesel 1972
OPEL KADETT 1969
SIMCA 1000 GL 1970
OPEL KAJDETT Coupe 1968
FORD 15M 1971
CITROEN 2CV4 1971
VW 1300 1970
FIAT 600 1971

Vraag uitgebreide dokunientatie van de
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER

Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

o
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

PROFIJT
AANBIEDING

KOEKEPAN
wan lichltmetaal met deksel. Krasvaate
teftanilaag. Gemakkelijk sc'hoon te maken.

Miaat 24 centdmeiter 14,95

BAKBLIK
van awaar alumdndoirn, naadloos, teflon
bannienlaag voorkomt vaatbaJkken.

Miaat 30 centimeter 8,95

BESLAGKOM
van slagtvast kunalbstxrf met schenktuit. De
grote 23Uigmap voet houdlt hem op z'n plaats

8,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruiirlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomatische DAF

SONJA
styled by Weltschuh

Afgestemd pp u,
op uw individuele smaak

'n bijdetijdse
gemakmode,
die steunt op
kwaliteit en pasvorm.
Modekleur bruin.

WILLE
styled by Weltschuh

Tweemaal mooi,
voor 's middags,

voor 's avonds
en het

comfortabele leestje
houdt uw voeten fit.

Echt madras
materiaal.

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

BROOD ?
WARME BAKKER

VAN J
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Natuurlijk!

Spaarweek
18 tot en met 22 oktober

Voor nieuwe

vloer-
bedekking

natuurlijk naar

HELMI N K

»•*

Elke week diverse

aanbiedingen

Uw tapijtzaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VOF.DEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Familiedrukwerk ?
Wij tonen u graag onze

uitgebreide monsterkollekties van

* Geboorte-,

* Verlovings- en

* Huwelijkskaarten

* Overig familiedrukwerk

Door aansluiting bij de

Baby Welcome Felicitatie-service
ontvangt u, wanneer u uw geboortekaarten bij ons laat drukken,

geheel gratis een doos vol handige

en leuke kado's

Drukkerij

Nieuwstad 12 Vorden Tel. 05752-1404

RUURLO

Nu volop
MANTELS t.m. 52

vanaf...... 129,00-375,00

COATS EN JOPPERS

vanaf 65,00

JAPONNEN EN PAKJES

t.m. 52 vanaf 89,50

JEUGDIGE JURKJES

vanaf 69,50

ROKKEN - BLOUSES -

PULLI'S - VESTEN

Vrijdags gezellige

koopavond Gratis koffie

Spaarweek
18 tot en met 22 oktober

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,

ronde kolomtafel, ronde

lage tafel, vitrinekast,

broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOF'S
RIJNHOUT BEWERKING B.V.

Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

f298,-

FORTEX

Verzorgd
gekleed

in xn modieus kostuum

MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381



Te koop: eetaajrdappelen
(Ftiimpemel). B. Bargeman,
Wilnierittkweg1 l, Vorden,
teletfloon 1558.

Te koop: diverse soorten
krielklppen. D. J. Tjoonk,
Stóhimimiellidijk 2, Vonden,
tel. 05702-1268.

Gewaagd: hulp in de huis-
houding voor de morgen-
uren. F&. Wiekart, Dorps-
straat 30, Vonden, tel. 1423.

Wie z}jn tuin wil laten
onderhouden of met bloem-
bollen ziLt te houden, laat
tiet weten! Brinkerhof 45,
Vonden.

Te koop: */2 ha knollen.
B. Toonik, Schuttesitraat 20,
Vanden.

Staat ter dekking zwarte
nam. Telefoon 05752-1412.

Te koop: nieten kinder-
mond voor achter op de
Biets ƒ 20,-. Het Kerspel 38.

Te koop: koelkast 125 Itr.,
z.g.a.n. elektrische Pfaff
naaimachine in meubel,
lichte ploeg en wagen op
Ifuchtbanden. Jansen. Ham-
minkweg l, tel. 1592.

LOSSE VERKOOP:

Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graaf schapbode

Sigareitmag. BOEBSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

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

HEUGAFLOR
TAPIJTTEGELS

van 48,50 voor

36,00 p. m2

Lubbers
Woninginrichting
Raadhuisstraat, Hengelo
Gld., telefoon 1286

STAALSTBAL.EN
Wjj maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A.. M. Heuvelink, Metaal-
waren, Kenkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

DRUMBAND „CONCORDIA

Nu bestaat de mogelijkheid weer o-m
opgeleid te wonden tolt

DRUMMER
Idoor enkemd instnuikteur.

Voor meisjes en jongens v.a. 11 jaar.

Aanmelden: de heer J. Schappers, Almenseweg 9
en de heer B. Pandjjs, Aimeniseweg 23.

WEEKEND-
AANBIEDING

T-SHIRTS
met lange mouw
in de maten s.m.l.
vanaf 13,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELM lNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Gymnastiekver.
„SPARTA"
verzoekt haar leden in verfband met de beëdndi-
gtinig van de inkasso door de heer W. Koop, met
ingang van het 4e kwartaal 1976 de contributie
per bank of postgiro te betalen door overboeking
of sltoaitang op

postrekening 1550066 of
bankrekening 36.64.04.911 hij de
Rabobank te Vorden

Contributie jeugdleden t.m. 15 jaar
f 11,00 per kwartaal (vanaf het derde
kind f 5,50 per kwartaal)
Contributie seniorleden 16 jaar en ouder ƒ 16,—
per kwantaajl.

'Het Bestuur

SPAARWEEK1976
feest voor het hele gezin

Tijdens de Spaarweek van 18 t/m 22 oktober wordt sparen
bij de Rabobank extra beloond I

Pa en Ma openen een spaar-
rekening en laten elke maand

een vast bed rag je overboe-
ken van de privé-rekening.

Dochterlief van elf begint te
sparen met het unieke Grijp-5

spaarplan van de Rabobank
voor de jeugd van 11 t/m 14

jaar. Dat geeft 5% extra
premie over het gespaarde

bedrag en over de hoge rente!

Als u in de Spaarweek een
spaarrekening opent bij de
Rabobank krijgt u een
Spaarweekpremie van ƒ 7,50
bij een minimum eerste inleg
van ƒ 25,—.

Prachtige
gezinskalender
"Natuurlijk
Nederland"
Bij elke foto is
een f tets- en/of
een autoroute-
kaartje
opgenomen

Kinderen bouwen hun
eigen dorp!

Met het kleurige kado-pakket
bouwplaatjes kan de jeugd
haar eigen dorp bouwen.

Rabobank

Oudste zoon en verloofde
sparen op een spaarrekening
met opzegtermijn.
Dat betekent
een extra hoge rente.

Jongste zoon van zestien
monstert aan op de Zilver-
vloot het 'Ideaal Spaarplan1

voor jonge mensen van 15 t/m
20 jaar. Dat geeft maar liefst
10% extra premie, zowel over
het gespaarde bedrag als
over de hoge rente!

getó en goede raad

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER l DOEN !

Café-Restaurant

Gebr.

Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

De derde dinsdag in oktober

WERELDSPAARDAG
Van 18 t.m. 22 oktober ontvangt
iedere spaarder

AARDIGE
ATTENTIE

Nutsspaarbank
Dorpsstraat l 5

Dagelijkse renteberekening

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
Stofvrfl vegen - met bewfls voor politie en brandver-
zekering
Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122
Contact-adres voor Vorden en omgeving: Th. Eckhardt, Nieuwstad 10,
Vorden, telefoon 193?

TRENCH-COflT
modisch en nonchalant

Gewoon een lekkere, sportieve jas voor
tal van weersomstandigheden.

Modisch en sportief.

/cheeldermon

ALS 'T OM KIJKEN
EN LUISTEREN GAAT
Kom dan kijken en luisteren naar een gloednieuw sortiment

Een paar tips uit dat sortiment:

STEREO KOMBINATIE
„Erres", alles in één. Rladdo - versterker - platenspeler -
cassetterecorder en luidisprekeriboxen. Uitgangisvernio-
gen 2 x 8 Watt kontinu (2 x lil Watt muzliekivermogen).
ƒ995,— UW PRIJS

HIFI-STEREO KOMBINATIE
,,Erres". Rjadio - versterker en platenspeler. Uiitigangs-
vermiogen 2 x 20 Watt konitinu (2 x 30 WiaJtlt miuzaekver-
mogen). Twee Imdsprekepboxen van elk 20 liter inhoud
worden meegeleverd, ƒ1099,— UW PRIJS

HIFI-STEREO TUNER VERSTERKER
„Erres". Radio stereo FM met mudden-, lange- en kor-
tegolf. Uütgangsvertmogen 2 x UI Watit kontami (miuziek-
vermogen 2x17 Watt). Zonder luiidsprekerlboxen

TTwee böpaseende boxen voor

860,-

1230,-

390-
150,-

SCHAUB LORENZ SRx75 PROFESSIONAL
Hifi stereo tuner versterker. UMiganigsveranogen 2 x 25
Watt (miumekvermogen 2x40 Watt). Aansluitingen
voor vier boxen, platenspeler, recorder en hoofdtele-
foon. ƒ 748— UW PRIJS

Twee bijpassende geluidsboxen vanaf 270,-

SPECIAL
6 cassettes O60
voor 10- 4 cassettes C90

voor 10-

Kleuren Televisie
KLEUREN TELEVISIE
„Erres". Grootlbeefld 66 om. Twaalf voorkeairstations,
eenmalige instelling, sdhuifregelaaris, frontluidspreker.
Aansl. voor extra luidspreker, ƒ 2436,— UW PRIJS

SCHAUB LORENZ model 1849
Grootbeeld 66 cm kleuren televisie. Een primeur van
Schaub Loreniz. Ddchitbjj- en afstandsbediening in één.
De prjjis valt mee ƒ2698,— UW PRIJS

SCHAUB LORENZ model 1744
Groottbeeld 66 cm kleuren televisie. Nieuwste model.
Acht tdptoetsen, vier schuif regelaars, ideal kleurenltoets
en klaniktoets. Zeer lage prijs ƒ 2548,— UW PRIJS

SCHAUB LORENZ model 1742
Klednibeeld 51 cm kleuren televisie. Nieuwste model.
Dezelfde mogelijkheden als het gnooitbeeld apparaat.
En de prijs ƒ1798,— UW PRIJS

En dan zijn er nog inruil-mogelijkheden!

1560,-

Alles met volledige fabrieksgarantie
Risico dekking (garantie) mogelijk tot vijf jaar.

Eigen technische dienst

Antenne-verzorging voor stereo en televisie

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)


