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Plechtige uitreiking van heruitgave dialect-
woordenboek van prof. dr. Gallée

vooral van Oost-Nederland interesseerden
hem bovenmate. Het resultaat was onder
meer de uitgave „Het boerenhuis in Neder-
land", die eveneens enkele jaren geleden
door uitgeverij Waanders in Zwolle is her-
drukt.
In kloostcrbibliotheken in Engeland, Duits-
land, Zwitser land, België en Nederland ver-
richtte hij naspeuringen. Hij toonde aan dat
het dialect voorzijn woordenverzamelingen
gesproken werd tussen de gebieden van de
Germaanse stamgrenzen. Hij maakte stu-
dies van klederdrachten, boerenhuizen,
veerassen en/. Door de heruitgave en de be-
werking van de woordenverzameling van
Gallée is deze weer toegankelijk geworden.
De oorspronkelijke uitgave was zelfs ant i -
quarisch nauwelijks meer te koop. Belang-
rijk is dat nu ook de latere aanvullingen zijn
opgenomen en dat het geheel in een leesba-

Eerste exemplaren voor mr. Geertsema, burgemeester Vunderink en mevrouw Geluk

In zaal Bakker te Vorden is donderdagavond het eerste exemplaar van de heruitgave van het dialectwoordenboek van
prof. dr. J.H. Gallée, eertijds hoogleraar Oudgermanistiek in Utrecht, die geboren is in Vorden, plechtig uitgereikt aan
mr. W.J. Geertsema, commissaris van de Koningin in Gelderland. Dit gebeurde in het hi.j/ijn van vele genodigden,
waaronder bestuur en leden van het Staring-instituut — dat het boek gaat uitgeven — besture^wn de Vordense biblio-
theek, de Dialectkring Achterhoek en Liemers, de vereniging Vrienden van het dialect van LopRm en omgeving en ve-
le anderen. Het „Woordenboek van het Geldersch-Overyselsch Dialect" verscheen in 1895, maar in de „Driemaande-
iy kse Bladen" verschenen een aantal jaren aanvullingen, die nu in de herdruk verwerkt zijn. Het resultaat is een verza-
meling van meer dan 4000 woorden, waarvan verschillende inmiddels uit het spraakgebruijttuin verdwenen.

Burgemeester D. Bekius van Aalten, voor-
zitter van het Staring Instituut, opende met
een welkomstwoord tot de genodigden, spe-
ciaal mr. Geertsema, die niet alleen in /ijn
funktie van provinciaal commissaris aanwe-
zig was, maar ook als f a m i l i e l i d van wijlen
prof. Gallée. Gallée's echtgenote was name-
l i jk een oudtante van de commissaris.
Dr. A.H.G. Schaars, die samen met de heer
(i.J. Agelink het woordenboek in zijn hu id i -
ge vorm heeft bewerkt, schetste in het kort
de mens Jan l lendrik Gallée, die in 1847 in
Vorden is geboren. Zijn vader was daar bur-
gemeester (1853-1893) evenals zijn grootva-
der (1796-1847). Hij hield /.ich jarenlang be-
zig met de s tudie van het Oudsaksisch. J.H.
Gallée huwde in 1880 met Wibb ina Geertse-
ma en was een echte Achterhoeker. Hij stu-
deerde letteren in Leiden, was leraar in
Haarlem en Utrecht . Taal- en volkskunde

re spelling is omfezet.
Vervolgens overhandigde burgemeester
Bekius het eerste exemplaar aan mr. Geert-
sema, terwijl me vrouw Geertsema bloemen
kreeg. Het tweede boek was voor burge-
meester mr. M. Vunderink van Vorden en
het derde voor mevrouw Geluk, voorzitster
van de Vordense bibliotheek.

KLEP TOU

Mr. Geertsema begon zijn toespraak met
een Gelders lied van dichter A.C.W. Sta-
ring, waarna hij een prozaïsch citaat aan-
haalde uit een der werken van Johan Hen-
drik Gallée. Hij was zeer erkentelijk voor de-
ze uitgave. Aan zijn oudtante Bien bewaar-
de hij blijvende herinneringen. Zij was zui-
nig met woorden en geld; dank zij haar is het
Groningse „Klep tou" (Mond dicht) in onze

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag van 10.00 lot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.

1. Provinciaal coördinatiebureau voor het
bedrijfsleven.

2. Pub l ika t i es ingevolge de Wet Arob (ver-
leende bouwvergunningen).

3. Raadsvergadering d.d. 27 oktober 1981.
4. Voortgang verkeersstudie (zie tweede

blad).
AD. 1. PROVINCIAAL COÖRDINATIE-
BUREAU VOOR HET BEDRIJFSLEVEN
De provincie Gelderland heeft een Provin-
ciaal Coördinatiebureau voor het bedrijfsle-
ven opgericht. Dit bureau wil ondernemers
wegwijs maken in vergunningen en subsi-
dieregelingen. Dit bureau heeft twee hoofd-
taken: coördinatie en voorlichting. In de
prakti jk betekent dit dat het bureau infor-
matie verschaft over o.a. vergunningen en
subsidies en aangeeft welke ins tan t ies belast
zijn met de uitvoering ervan, het bureau
brengt de ondernemer in contact met de uit-
voerende instanties, tevens kan het bureau
bemiddeld optreden wanneererproblemen
gerezen zijn.
Door de provincie is een folder uitgegeven
omtrent de talloze werkzaamheden die het
bureau naast de bovenstaande ook nog uit-
voert. De gemeente heeft een aantal van de-
ze folders besteld, deze zullen in de biblio-
theek en in het gemeentehuis worden ge-
legd zodat u een exemplaar ervan kunt mee-
nemen en thuis op uw gemak kunt lezen.
Voor verdere informatie over dit bureau
kunt u contact opnemen met de heer M.J.H.
Faassen, telefoon 085-592753 of 085-
592236, postadres: Huis der Provincie,
Markt 11, postbus 9090,6800 GX Arnhem.

AD. 2. PUBLIKATIES INGEVOLGE DE
WET AROB
De Wet Arob biedt aan derden belangstel-
lenden de mogelijkheid officieel bezwaar in
te dienen tegen besluiten van de overheid
en wel bij het orgaan dat de betreffende be-
schikking heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van de
verleende bouwvergunningen treft u onder-
staand aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact op-
nemen met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift binnen
30 dagen na de datum van publikatie moet
worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H.J. Suetcrs, Ruurloseweg

91, te Vorden, voor het veranderen van
een garage tot winkelruimte aldaar.

2. Aan Hermans Groep B.V, Laanstraat 2
te Soest, voor het veranderen van een
winkelpand aan de Nieuwstad 5 te Vor-
den.

3. Aan de heer H.J. Arfman, De Leuke 2 te
Vorden, voor het veranderen van het
woonhuis aldaar.

4. Aan de heer H. Hoevers, Jul ianalaan 15
te Vorden, voor het bouwen van een fiet-
senschuur aldaar.

AD 3. RAADSVERGADERING D.D.
27 OKTOBER 1981
Tijdens deze vergadering, die om half acht 's
avonds begint en gehouden wordt in het ge-
meentehuis, komen onder meer de volgen-
de onderwerpen aan de orde.

- Wijziging in aanwij/.ing vertegenwoordi-
gers in commissies etc. in verband met
mutatie in het college van burgemeester
en wethouders.

- Aanbieding ontwerp gemeentebegro-
ting en begroting van het gemeentelijk
grondbedrijf voor 1982.

- Wijziging beheersverordening van het
gemeentelijk grondbedrijf.

- Wijziging Algemeen Ambtenarenregle-
ment in verband met verlaging leeftijds-
grens in de regeling vrijwillig vervroegd
uittreden.

- Wijziging „Uitkerings- en pensioenver-
ordening wethouders".

- Intrekking Verordening regelende de
taak, samenstelling en werkwijze van de
gemeentelijke sportraad.

- Gemeentelijke subsidie restauratie kas-
teel Den Bramel.

- Vaststelling Ie wijziging voorschriften
(art ikel 18) behorende bij het bestem-
mingsplan „Medler Tol 1969".

- Aangaan overeenkomst met Maatman
Containers B.V. te Doetinchem inzake
de plaatsing van glascontainers.

- Verkoop van twee bouwterreinen in het
bestemmingsplan Brinkerhof 1973, nr. 2
voor partikuliere woningbouw.

- Verweerschrift tegen het door de Bou-
wonderneming Blom B.V. te Eemnes,
bij schrijven van 4 jun i 1981 bij de Afde-
ling Rechtspraak van de Raad van State
ingestelde beroep tegen het raadsbesluit
van 29 april 1981 inzake ongegrondver-
klaring van het beroepschrift tegen de
weigering van een vergunning voor de
bouw van landhuizen op het landgoed
Kamphuizen.

Spaarweek
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famil ie een gevleugeld woord geworden, al-
dus mr. Geertsema.
De commissaris constateerde ook een dui-
delijke overeenkomst tussen de activiteiten
van het Staring Insti tuut en die van Gallée.
De beoefening van de volkskunde is een be-
langrijke hulpwetenschap ten opzichte van
de geschiedenis en taalkunde. Gallée was
betrokken bij tentoonstellingen, bij toneel,
bij het Comité voor Nederlandse opgravin-
gen te Argos en hij doceerde tot 1891 zelfs
Sanskrit.
„Wanneer ik de werkzaamheden van het
Staring Instituut bezie, valt de ogenschijnlij-
ke verscheidenheid op, welke bij nader in-
zien wel terdege samenhang vertoont. Ook
bij u is taalkunde zeer belangrijk, f let bli jkt
uit uw reeds genoemd WALD-projekt.
Niets staat u in de weg als wetenschappelijk
ins t i tuut in de voetsporen van Johan Hen-
drik Gallée te treden. Ik wens in U het be-
stuur en de medewerkers van het Staring In-
stituut veel vruchtbare jaren toe en spreek
gaarne mijn bewondering uit voor het werk
van de heren Agelijk en Schaars ten behoe-
ve van deze heruitgave. En nu zeg ik dan tot
slot in de ware Gallée-gcest tegen mijzelf:
„Molly, klep tou..." aldus besloot mr. Geert-
sema zijn geestige toespraak.

Ook burgemeester Vunderink dankte mede
namens de bibliotheek voor de aanbieding.
„Omdat het niet is uitgesloten da^^ over
twintig jaar nog burgemeester tj^Bs het
misschien verstandig om het viefo^xem-
plaar te overhandigen aan de opvolger van
mr. Geertsema. Het vjjfde /nu J in aan de
nieuwe minister van Binnenlandse Zaken

- kunnen worden geschonken in verleid met
de provinciale indeling. Maar laaJAii dan
wel onkundig van het feit dat memFgrote
gedeelten van Gelderland en Overijssel het-
zelfde dialect spreekt, aldus de burgemees-
ter.

Na de pauze belichtte Henk Krosenbrink,
direkteur van het Staring Instituut de figu-
ren Gallée, wij len meester Krebbers uit Vor-
den en de Vordense dichter Max Holt
(Frans Lebbink). Mevrouw van Til-Klum-
per, gekleed in oude dracht, als Gerritjen
Brummelstruuk, las op boeiende wijze voor
uit het werk van prof. Gallée „Schele Geur-
te".

Mevrouw Hiddink uit Lochem las voor uit
de gedichtenbundel van Max Holt„Heftst-
bleui" en „Harfstdraoj", terwijl de heer
Boerman uit Lochem tot besluit voordroeg
uit „Dennepeukels" van meester Krebbers.
Dichter Max Holt werd nog even voor het
voetlicht gehaald en kreeg van burgemees-
ter Bekius bloemen aangeboden, die hij op
zijn beurt weer offreerde aan mevrouw Hid-
dink.
Al met al een zeer geslaagde en leerzame
heemkunde-avond.

Plan voor reünie oud-
leerlingen R.K. MULO
te Zutphen
Er bestaan concrete plannen om een reünie
te houden van oud-leerlingen van de toen-
malige R.K. Muloschool te Zutphen. Het
betreft hier degenen, die examen hebben
gedaan in de jaren 1956 of 1957 aan deze
school, nu genaamd de R.K. school voor Ma-
vo en Havo „St. Isendoorn" aan de Tengna-
gelshoek.
Ook zes jaar geleden kwam men bij elkaar,
maar nu geldt als datum van samenkomst
vrijdag 31 oktober 1981. Een en ander in ho-
tel 's Gravenhof, 's Gravenhof2 te Zutphen.
De contactadressen voor deze reünie zijn:
mevr. R. Reuvers-Elders, Prins Bernhard-
laan 64B, Zutphen, tel. 05750-14873 en
P.J.B. Wolbert, Dahliastraat 72, Enschede,
tel. 053-353694.

Aanwinst
openbare bibliotheek
VOLWASSENEN: R. van Hekken, Leven
op het lemmet; P. Rey, Palm beach; Demo-
cratie: theorie en praktijk; F. Kramer, Ge-
schiedenis van de zorg voor geesteszieken;
A.J. van Loon, Kernenergie: voor of tegen?;
K. Visser, Over Johan Fabricius; W. Hazeu,
Elseviers nieuw kerstverhalenboek.
JEUGD: K. Norel, Schipper Wessels; A.
Turin & A. Cesari, De witte draad; D. Faber,
P. Koelewijn & K. Zondag, Het streekwoor-
denboek; W. Top, Waarom doet dat dier zo?

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gezamenlijke leerhuis-avond
Graag herinneren we nog even aan de geza-
menlijke leerhuis-avond, deze week don-
derdagavond 22 oktober.
Thema: „Geloven met het gezin". Inleid-
ster: Mevr. Hanna Lam (Doetinchem). Ge-
sprekleidster: Mevr. Voerman. Plaats: „De
Voorde", achter/naast de Hervormde dorps-
kerk. Kerkstraat 15.
Iedereen is er zeer welkom.
Met en ook zonder opgave vooraf.

Bijeenkomst bezoekdienst
Hervormde gemeente
De leden van de bezoekdienst van de Her-
vormde gemeente hopen samen te komen
op a.s. maandagavond 26 oktober in „de
Voorde". De bijeenkomst is uitgeschreven
door Mevr. Bosch, voorzitster. Mevr. van
den Broek, contact-dame en Mevr. Smid, se-
cretaresse.
Het is de zevende grote vergadering van de
bezoekgroep samen met de ouderlingen.
Voor de pauze worden allerlei praktische za-
ken behandeld.
En na de pauze hoopt ds. Krajenbrink een
Bijbels onderwerp in te leiden.

Verkoop-beurs van de ark
in „Het Achterhuus"
In de zalen achter de Gereformeerde kerk
aan de Zutphenseweg, in „Het Achterhuus"
wordt vrijdagmiddag en vrijdagavond 23 ok-
tober een verkoopbeurs gehouden ten bate
van de plaatselijke Gereformeerde kerk,
voor een flinke extra aflossing van de hypo-
theek die rust op het kerkgebouw.
Goederen kunnen woensdagmiddag 21 ok-
tober ingeleverd worden: goed draagbare
kleding, goede boeken, grammofoonplaten,
meubels, snuisterijen, handwerken enz.
Goederen kunnen desgewenst ook thuis af-
gehaald worden; belt u dan telefoonnum-
mer 2000.

Zendingskalender en Bijbels
Dagboek 1982
Bij verschillende uitgangen van de Her-
vormde dorpskerk en ook bij de uitgang van
de Kapel de Wildenborch liggen intekenlijs-
ten voor de Zendingskalender 1982 en ook
voor het Bijbels Dagboek 1982.
U kunt zich voor de Zendingskalender ook
opgeven bij de heer H.S.J. Albers, Zutphen-
seweg 6, telefoon 1280.

ONDERTROUWD:
A.J.M. Berentsen, en: E.A.M. Steman;

GEHUWD:
G.J. Gotink, en: G.E. ten Arve;
H.J. Arfman, en: A.H. Hiddink;
G.J. Klein Brinke, en: J.H. Vliem;
J.W. van der Waals, en: J.H. van Amstel;

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Hervormde dorpsker: 10.00 uur Ds. J.C.
Krajenbrink.
Kapel Wildenborch 10.00 uur Ds J. Veenen-
daal.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 25 oktober: 10.00 uur Ds. J. Zijp,
Apeldoorn. 19.00 uur Ds. T. Hoogsteen,
Neede.

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Berg. Tel. 6875. Graag bellen tus-
sen 8.30 en 9.30 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 24 en Zondag 25 oktober dr. Vane-
ker. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij de dienstdoende arts an 9.00-
9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
H.F. van Dam, Lochem. Tel. 05730-1684

WEEKEND/AVOND EN NACHT
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 24 oktober 12.00 uur tot maandag
26 oktober 7.00 uur dr. Breukink. Komende
week avond en nachtdienst ook dr. Breu-
kink.

TAFELTJE-DEK-Je
Inlichtingen bij mevr. Takkenkamp, tel.
1422. Bellen tussen 8 en 9 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuur: iedere och-
tend van 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129. Bij geen gehoor
kunt U in dringende gevallen altijd
boodschapen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo G., Kastanjelaan 15,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur. Dinsdagavond van 18.00-19.00
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 057653-2345.

LEIDSTER A.A.W.
Mevr. K. Altena. Spreekuur: dinsdagen
donderdag van 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129. Bij
geen gehoor kunt U in dringende geval-
len altijd boodschappen doorgeven aan
het kantoor in Hengelo G., Kastanje-
laan 15, tel. 05753-2345.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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Chateau La tour Carnet
1974
4e Grand Cru
Classé, per fles

iuur Vsarrrcrc

19?°
(A) Muscadet de

Sèvre et
Maine 1979
per fles

g) Rocha'sPort
ruby, tawny, white

(F) Midiwijnen:
Coteaux de Languedoc VDQS
Minvervois VDQS
Corbières VDQS
L e pot Pel/erin •

109°
G Chateau La

Ramonette
1979
Bordeaux Superieures

Portal Pose

C5tes du
Rhone 1980
AOC,perfles

raves
Superieures
AOC, per fles

Coberco
dagverse magere
yoghurt, pak 1 liter
van 1,13 voor

Reklames slagerij van 22/1 0 - 24/1 0 -1981Unox soep
groente, kip- of
tomatensoep,
4 borden blik
vaste V.S. prijs

Verse grill-
kuikens
kilo

Schenkel
500 gr.

Goudse kaas
V. V. belegen, kilo

Dreft
vat 2 kilo
van 8,95 voor

Hamlappen
1000 gr.

Corned beaf
100 gr.

Parijser boter-
ham worst
150 gr.

Fris/a
St Nico/aas spekken
pak van 1,25 voor

Nieuw!
Lime-light
gin/lemon coctail,
fles 0,7 liter nu

ikandeau
gr.

Kreyenbroek Slagers lever
worst
per stuk, 500 gr.

Schnitzels
ge pan. of ongepan.
100 gram

gevulde speculaas-
carree's, pak 6 stuks
van 1 ,59 voor

onge enever
fles 1 literDuyvis

fuif/pretletters of
lach bekjes, zak
van 1,59 voor

eklappen
1000 gr.

Gehakt
half om half
1000 gr.

Verse worst
1000 gr.

J98 Nijhuis
roggebrood
twents of donker
pak 400 gr.
van 0,79 voor

Burg
limona desiro op
sinas of grenadine,
fles 1 liter
van 2,39 voor

Iglo vissticks Spaanse
mandarijnen

Tarwerogge
800 gram

orange
de fijnste handappel
4 x \ kilo

pak 10 stuks
van 3,45 voor

Kabouter
pannekoekmeel
500 gram,
van 1,43 voor

Nieuw!
Noorse punten
400 gram

export kwaliteit

Witlofy2kiio
Paprika's
2 stuks

Clien
allesreiniger
grote fles,
van 2,98 voor

Kaschrysanten
op kleur of gemengd
pracht bos

Cyclamen
barstensvol knop
per stuk

Krentenbol/en
zak 6 stuks

per 2 stuks
laat ze om de twee dagen
volzuigen in handwarm M _
water tot onder de potrand.

let op: iedere ma. di. en woensdag
treft u een messcherp geprijsde,
veilingverse dagaanbieding aan
op het grote krijtbord voor de winkel.

Boeren
krentenmik
met spijs, 800 gram

Hero
aardbeien confiture
pot van 2,59 voor

Foto/ijst
zonder rand met pen
tekening van boer

erij, af m. 30 x 40
van 13,75 voor

Curver
afwas-
bakken

ronde
set a 3 stuks,
van 9,95 voor

Lamp o/ie
f la co n 1 liter, div.
geuren v. 2,65 voor

'Pioneer'
wandolielamp
van 22,95 voor

G°°d morning
zeep, pak 2 stuks
van 1 ,98 voorDDDDD

Theedoek
één van de betere
van 4,50 voor

DrZimmer-
OldSpice TV kan

met decor
van 1 9,95 voor

scheerschuim,
nu 400 ml,
van 4,95 voor

MARKT
Rekljmes geldlij van 22/10 28/10 1981 VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
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Hartelijk dank voor de vele feli-
citaties, bloemen en kado's die
ons 25-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

JAN HEIJENK
en

GERRIEHEIJENK-
BRUMMELMAN

Rond weg 1, 7251 RT Vorden

Graag willen wij iedereen be-
danken. Familie, buren, vrien-
Cien en bekenden voor alle ka-
do's, bloemen en kaarten die wij
bij ons 40 jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen.
Het heeft ons goed gedaan

\ ƒ

A. MARIS /?

F. MARIS-op den DRIES

Pieter van Vollenhovehlaan 7
7251 AP Vorden.

Hartelijk dank voor de vele feli-
citaties, bloemen en kado's bij
ons 25-jarig huwelijk ontvan-
gen

LM. LAMGWERDEN

J. LANGWERDEN-

REGEUJ ÎK

7251 KK Vorden >/
N ij landweg 3

Haal het (gratis) Fongers-
fietsplezierboek bij:

Uw tweewielerspecialist
Bariiik Nieuwstad 26 Vorder

Te koop aangeboden: g.o.h. ei-
ken jachtkast. 3 Deuren. 4 EP*
ken club's met losse kussens.
Nieuwe bar koelkast, 501. taek-
kleur.
Voor inlichtingen; teLJ}8340-
401 52 Papaverstraat 12, "Doe-
tinchem.

Denkt u aan de GRATIS verlich-
tingscontrole a.s. dinsdag 27
oktober
Autobedrijf "Tragter", Zutphen-
seweg 85, tel. 05752-1256

Te koop: Oud-Hollamfsbu-
reaDtje-üü^pop t-r s, koperen
bord en Gründig radio
Staringstraat 9. Tel. 21 83.

Biedt zich aan: meisje--T^jaar
voor. diverse werkzaamheden
op zaterdag:-
Tel. 06752-1656

In onze showroom: Fongers

- TOUR-FIETSEN
- RACE-FIETSEN
- SEMI-RACEFIETSEN
- SUPERCPORTFIETSEN
- SPORT-RErSEN
- JEUGD-/KINDERFIETSEN
- CROSSFIETSEN

BARINK, NIEUWSTAD 26

>or

MALLE
off. dealer:
Autobedrijf "Tragter", Zutp>
seweg 85. Tel. 05752-1256^

V^Rafd. Vorden
GoedïïcrnH Allicht!

Zie grote advertentie.

Eikels. Zaterdag 24 oktobens
de laatste dag om nog eikels te
brengen. Hollandse en Ameri-
kaanse eikels apart houden.
Boomkwekerij M.G. SpiegeTeYi-
berg B. V. Ruurloseweg 26, Vor-
den. Tel. 05752-1464.

. af d. Vorden
Fietser laat je zien en .... zorg
datje gezien wordt!
dus: wit spatbord/cjöed^vopr-en
achterlicht, extra rode refïecto-
ren, reflectoren in pedalen.
Zie grote advertentie.

Te kob^twee persoons ledi-
kant mef^Riraal en naefifkastje
en een Duitse Dog, ruim 1 jaar
oud.
G. J^ummelink, SpibJ^erweg 4,

-3eTo5752-1252

<els. Zaterdag 24 oktober is
de Ieiat§te dag om nog eikejs te
brengeirNollandsei,*n^Ameri-
kaanse eikels ap^rt houden.
Boomkweke"rij IVu3sSpiegelen-
berg-B.V. Ruurloseweg?^ Vor-
den. Tel. 05752-1464.

GERRITHUETINK
en
WILMAHIETBRINK

Wij gaan trouwen op donderdag 29 okto-
ber a.s. 's middags om 13.45 uur in het
gemeentehuis „Kasteel Vorden".

Receptie van 1 5.30 tot 1 7.00 uur in café-
restaurant „De Herberg", Dorpsstraat 1 Oa
te Vorden.

Vorden, oktober 1981
Almenseweg 27/Beunkstege 4
Wij gaan wonen aan de Hendrik van Bramerenstraat
11 te Vorden.

In plaats van kaarten
Zondag 25 oktober 1 981 zijn wij 25 jaar
getrouwd.

W.JA SESSINK

T.W.F. SESSINK-NIESINK

Samen met onze dochter hopen wij dit
feest te vieren op zaterdag 24 oktober a.s.

U kunt ons feliciteren van 15.30-16.30
uur in zaal „De Herberg", Dorpsstraat 10a
te Vorden. l

7251 H R Vorden,
Almenseweg 26

terdag 24 oktober hoop ik mijn 80ste verjaardag te
vieren. ^

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 tot 22.00 uur
in zaal Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

H. BANNINK

de Boonk 2, 7251 BV Vorden

Na een moedig gedragen lijden is heden van ons heenge-
gaan onze lieve zorgzame moeder-, groot en overgroot-
moeder

HANNA PONGERS
weduwe van H. G. Stapper

Op de leeftijd van 72 jaar.
)

Veel dank zijn wij verschuldigd aan allen die haar gedu-
rende haar ziekte met liefde en zorg orn/ingden.

Doetinchem: H.G. Stapper
\i S.L Stapper-Visschers
Amersfoort: J. Stapper

A. Stapper-van de Brink
Zutphen: B. Lijftogt-Stapper

G.J. Lijftogt
Eefde: DJ. Bruggink-Stapper

A. Bruggink

Klein en achte
deren

^^-

VorcJen, 18 oktober 1981
"De Wehme"
Correspondent iead res:
H.G. Stapper
Papaverstraat 12
7004 CJ Doetinchem

De crematie heeft te Dieren plaatsgevonden.

Na een langdurig en zeer moedig gedragen lijden is van
ons heengegaan onze lieve man, vader en opa

HENDRIKUSHISSINK
echtgenoot van Aaltje Scholten

op de leeftijd van 68 jaar.

Vorden: A. Hissink-Scholten

Vorden: W.M. Hissink
GA Hissink-Walgemoet
Irna en Herbert

Vorden: H.J. Krijt-Hissink
J.W. Krijt
Jan, André en Karin

Eefde: T. Bloemendaal-Hissink
HA Bloemendaal
Ernst en Carla

Lochem: HJ. Hissink
W.J. Hissink-Beltman
Lianne

7251 HD Vorden, 18 oktober 1981
Rietgerweg 1

Vader is opgebaard in het mortuarium van de Monuta
Stichting, Het J^bbink 4 te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren woensdag 21 oktober van
20.00 tot 20.30 uur.

De rouwdienst zal plaatsvinderf op donderdag 22 okto-
ber om 11.45 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden om 13.00 uur.

Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condole-
ren in „De Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Spaarweek
Rabobank fa

19 t/M 23 OKTOBEFT

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden
gelet op artikel 1 2 (en art. 29,1 e lid) van de wet algeme-
ne bepalingen milieuhygiëne, maken bekend dat te Vor-
den in het gemeentehuis afdeling Algemene Zaken en
op de maandag avonden in het Dorpscentrum aan de
Raadhuisstraat eveneens te Vorden ter inzage ligt de van
de vereiste bijlagen voorziene aanvraag (en ontwerpbe-
schikking) van de heer WJ. Kornegoor te Vorden voor
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergun-
ning ingevolge de hinderwet voor een veehouderij met
mestopslag op het perceel plaatselijk gemerkt Hoeken-
daalseweg, no. 4, kadastraal bekend als gemeente Vor-
den, sectie L, nr. 120, en wel tot 23 november, elke
werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uurtot
\ 6.30 uur en elke maandag van 18.00 uur tot 21.00 uur
(op de maandagavonden in het Dorpscentrum aan de
Raadhuisstraat te Vorden) na deze datum, tot het einde
van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld
tegen de beschikking op de aanvraag, elke werkdag van
8.30 uur tot 12.00 uur. Desgewenst kan daar een mon-
delinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Gemotiveerde bezwaren kunnen t/m 22 november
schriftelijk bij ons college worden ingebracht en dienen
te worden gezonden aan burgemeester en wethouders
van Vorden, De Horsterkamp 8 te Vorden. Degenen, die
een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn/haar per-
soonlijke gegevens niet bekend te maken.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 05752-
2323 tst. 19), kunnen tot één week voor 22 november
1981 mondelinge bezwaren ingebracht, waarbij tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling
over de aanvraag.

Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder div.
voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de om-
geving te ondervangen. Zij vestigen er tenslotte uw aan-
dacht op dat degenen, die bezwaren hebben ingebracht
op de wijze als boven omschreven en een ieder die aan-
toont dat hij/zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest, naar aanleiding van de beschikking beroep kun-
nen instellen bij de krooh

Datum: 212 oktober 1981'
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

BUNNIES schoenen,
voor jou toch ook!
Op een feest, tijdens je vakantie

icwoon wanneer je op stap
Pu met je vrienden en vriendin-
*<?i. Altijd en overal zitten je

mies lekker en zie je d'r goed
En ze zijn nog gezond ook.
merk je meteen bij 't lopen. Soepel en

Fk, met het juiste comfort voor je voeten.
Fantastisch fijne modellen, verkrijgbaar in vijf
wijdtematen.
Moét je doen, zo'n toffe Bunnies schoen.

BUNNIES

Schoenen
Lederwaren

Nieuwstad 14-Vorden - Telefoon 05752-2386

School Kranenburg 100 jaar

Ter afsluiting van de feestelijke week wordt er op vrij-
dagavond 30 oktober a.s. in en om de school op de Kra-
nenburg een

grote fancy-fair
gehouden. Aanvang 1 8.30 uur.
Belangstellenden zijn van harte welkom!

TUINCENTRUM

Een centrum voor
prachtige

kamerplanten
en voor

alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

MD81-7

supersportief

voel je vrij in deze trench overall: f 119,-

bijpassend jack met voering in de kleur
van de overall, raglan mouw: f 119,-

U/ssei
VORDEN TEL (05752) 1381

NEW FOUR
zondag 25 oktober

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf mëtibeUtoffering
of vloerbedekking Kunt reinigen.

IJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Te koop; Jamme kastanjes.
Tel. 6646

kun je in een allesbrander
alles verbranden?
Natuurlijk niet, want dat „alles" geldt alleen voor
hout en kolen. Maar verder is zo'n allesbrander een
ideale kachel, die het mogelijk
maakt de gas- en olierekening
flink te beperken. Geen wonder.
dat ze steeds popul3tfder worden. x

En dat u bij Barenpsen dus alles J
over die allesbranoler te weten
kunt komen. Kom 'sNangs als u
ernst wilt maken met nfejbe-
sparen van energie. ^v

Zutphenseweg 1 5 - Vorden
Telefoon 05752-1261



NIEUWSTAD 5,VORDENSANTA MARIA SHERRY
medium dry, 0,68 liter

BAVARIA BIIIR
krat 24 pijpjes a 0,3 liter

GROTE
PARKEERPLAATS da's 25 cent

per flesje

PINDAKAAS 3?0mi.
DAGVERSE ZUIVEL

KARNEMELK literpak

SUPERIEUR
MARGARINE

MAGERE VANILLE VLA liter
houdbaar

lekwaliteit WITLOF 500gram

GOLDEN WONDER CHIPS
120 gram paprika of naturel

AMBACHTELIJKE SLAGER

GELDERSE ROOKWORST

±225 gram

FRICANDEAU kilo Diepvries
- • ' a

diepvries
BOERENKOOL

VRIJ PRODUKT
450 gram

ROODMERK KOFFIE
gemalen vacuüm verpakt

HALFVOLLE MELK
literflacon houdbaar

KOMO HUISVUILZAKKEN
20 stuks

JAC. HERMANS
NIEUWSTAD 5 - VORDEN

PRIJS-SLAG JAC. HERMANS
STATIONSPLEIN 31 - ZUTPHEN


