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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING
waarvan de opbrengst ten goede kwam aan
de bejaarden kersltmaldidag. De presidente
van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
mevrouw Pelgrum-iRietrnan dankte na afloop voor het voortreffelijke spel; zij bood
elk lid van het gezelschap bloemen aan.
Ook zaterdagavond wias het een „volle bak"
in zaal Schoenaker; nu werd het stuk gespeeld voor de Jong Gelreleden en hun aan-

START 19e KARNAVAL VAN
DE DEURDREAJERS
Zaterdag 13 november start de karnavalsverenlging De Deurdreajers voor het
19e seizoen. Traditiegetrouw met een afscheid, want voor de laatste maal zal
Prins Johan de Eerste dit festijn leiden. Bijgestaan door de Raad van Elf en
Tanzmarikes zal hij dit Prinsenbal naar een hoogtepunt van zijn bewind over
het Deurdreajersryk voeren, in residentie Schoenaker te Kranenburg.

Voor de feestelyke ouderavond van de Bij/..
school Het Hoge die dit weekend in het
Jeugdcentrum werd gehouden, bestond een
overweldigende belangstelling. Niet minder
dan ruim 850 ouders, oud-leerlingen, leerlingen van andere plaatselijke lagere scholen hadden een plaatsje gevonden in de
zaal.

Als eerste festyn dus zaterdag 13 november, wanneer Prins Johan de Eerste
met President Paul, Raad van Elf en Tanzmarikes afscheid neemt om precies
11.11 uur. Deze avond wordt muzikaal begeleid door Prinsenkapel De Flamingo's. De vereniging biedt als service na afloop de mogeujkheid van vervoer naar
huis, zoals men dat van vorige jaren gewend is.
Zaterdag 15 januari is het Prinsenbal, waar het nieuwe team van Prins, President, Raad van Elf en Tanzmarikes wordt geïnstalleerd. En dan is er op 19, 20,
21 en 22 februari het grote karnaval.
Binnenkort zullen de verenigingen en andere groenen bericht ontvangen over de
optocht 1977. De organisatoren zullen dan de deelnemers van vorig jaar en nieuwe gegadigden uitnodigen voor een eerste gesprek.

Gekombineerde feestavonden GMvL,
Jong Gelre en Plattelandsvrouwen

De vrrjdlagiavond was als vanouds voor de
leden van GMvL en Ned. Bond van PlattelanJdisvrouwen. De zaal wias tot in alle hoeken bezet toen de heer A. G. Mennink,
pJaatselrjk voorzitter van de OMvL een
opendngawoond sprak. Hrj heette vooral welkom burgemeester mr. Vunderink en wethouder de heer Bogcheliman met hun echtgenotes, evenals afigevaaildligden van de
plaatselijke ABTB, GETOB, de NCVB en
KEPO. De toneeOij'Ury van Jong Gelre was
eveneens tegenwoordig met een tienital leden ter beoordeling van het die avond op
te voeren toneelstuk.
De lelden van Jong Gelre kwamen hderna
voor het voetlicht met de klucht in drie
bedreven Drie is teveel van Joh. Blaaser
sr. en jr. Hot was een stuk met tal van
misverstanden en dolle situaties, die zich

afspeelden rondom de flamlilie Gravesand,
diie bezoek kreeg van een Amerikaanse familie Oildenbach.
De vijftien meespelende Jong Gelreleden
waren uitstekend in vorm; iedereen genoot
enkele uren van het kostelijke spel, waarin
men hartelijk kon lachen. Niet alleen de
Jong Gelreleden, ook regisseur de heer E.
Kiïumjper, die zich voor de 22ste keer van
deze taak kweet, souffleur Paul Zemts en
Rini en Wtim te Winkel (grimeurs) krege
een spontaan applaus van het enthousiaste
publiek.
In de pauze werd een verloting gehouden,
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Na een kort openingswoord door de waarnemend voorzitter van de school, de heer
Weenk, werd de avond verder verzorgd
door de leerlingen van de zesde klas.
Alle kinderen werkten op één of andere
manier aan deze feestavond mede. Achter
de coulissen en dan fïïguurlrjk bedoeld, hebben alle onderwijzers en onderwijzeressen
hun medewerking verleend,, terwijl ook de
dames van leerkrachten zich niet onbetuigd
hebben gelaten met het fabriceren van allerhande kleding.
Nadat de gehele klas enkele liedjes ^ten
gehore had gebracht werd het toneelstuk
Kevertje weet raad opgevoerd. Deze Kevertje bleek een handig ventje dat zich uit
alLerlei netelige situaties wist te redden.
Daarna trad een „boerendansgroep" voor
het voetlicht, die in prachtige kledij gestoken verschuilende dansjes maakte. Deze
dansen waren ingestudeerd door mevr. Van
Bolderen, terwijl haar echtgenoot de groep
op de akkondeon begeleidde. Bij de aanwezigen sloeg dit optreden zeer aan.
In de pauze werd door enkele leerlingen
gemusiceerd, waarna het toneelstuk Goud
van de zwarte ridder werd opgevoerd. Dit
ipannende stuk speelde zich af in een bos.
n leuk intermezzo op deze avond was
de imitatie van een viertal leerlingen, die
aantal leerkrachten van de school imi-
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GEMEENTENIEUWS

Telefoon gemeentehuis 05752-2323

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
vrijdagmiddag van 13.30-17 uur • Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van
16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week worden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:
1. Realisering bestemmingsplan Biinkerhof 197», nr. 2
2. BedrUfsvuil
3. Bacterievuur
Ad 1.
Realisering bestemmingsplan Brinkerhof
1973, nr. 2
Nu het bestemmingsplan Brinkerhof 1973,
nr. l grotendeels gerealiseerd is, zal in
1977 worden begonnen met de uitvoering
van het bestemaningisplian Brinkerhof 1973,
nr. 2. De uitvoering van het bestemmingsplan zal normaal gesproken in drie fasen
geschieden, in 1977, 1978 en 1979. Hierdoor
aal in 1977 en in de daarop volgende jaren
de bouw van woningwetwoningen, premi e koopwoningen en vrije sector woningen mo_
gelrjik worden.
Het zullen óf dubbele woningen of meerdere woningen onder één kap moeten worden, daar de bouw van enkele woningen in
dit bestemimingiaplan in principe niet mogelrjk is.
Om voor een bouwterrein in het komende
jaar in aanmerking te komen dienen belangstellenden hiertoe schriftelijk een verzoek brj burgemeester en wethouders in te
dienen.
Voor wat betreft de toewrjlzi'ng van bouwterreinen aai voorrang worden gegeven aan
ingezetenen der gemeente Vorden en/of
economisch aan Vorden gebondenen.
Ad 2.
BedrUf»vuil
Van verschillende kanten uit de agrarische
sector bereiken de gemeente verzoeken om
een gemeentelijke regeling voor het afvoeren van bedryfsvuil naar de stortplaats in
Dochem,
Hoewel wrj van mening zfln, dat de afvoer
van ddt soort vuilnis in principe door de
zorg van belanghebbenden dient te geschieden, zjjn wij bereid brj wtjze van overgang en proef helt ophalen voorlopig te
veraongen. De kosten bedragen ƒ 15,— per
losse m3. De hoeveelheden worden naar
boven afgerond op 0,5 m3; de minimum
hoeveeliheid bedraagt 0,5 m3. Gerekend
wordt op hiulp brj het laden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Tot besluit was er gelegenheid tot dansen
met muziek van Take it Easy, wearvan
druk gebruik werd gemaakt tot in de kleine uurtjes.

Overweldigende belangstelling voor de
feestelijke ouderavond Bijz. school

Het 19e karnavalsseizoen zal niet veel afwyken van het vorige. Het bestuur
heeft samen met de medewerkers de laatste jaren een bepaalde lijn uitgestippeld
dat een optimaal kamavalsplezier garandeert en welke een grote populariteit
geniet lm en om Vorden. Een kort overzicht zal duidelyk maken dat er achter
de schermen nog veel gedaan moet worden, maar met de yver die De Deurdreajers aan de dag plegen te leggen zal dit zeker lukken.

In het afgelopen weekeinde hebben de afdelingen Gelderse Mij. van Landbouw, Jong
Gelre ein Ned. Bond van Plattelandsvrouwen te Vorden gezamenlijk hun jaarlijkse
feestavonden gehouden in zaal Schoenaker
op de Kranenburg.

hang. Het openingswoord werd gesproken
door de voorzitter de heer D. Regelinlc, terwijl vice-vooraitter de heer G. Rossel de
avond met een dankwoord sloot.

teerden. De zaal moest dan raden welke
onderwijzer (es) bedoeld werd. Zowel door
het publiek als door het onderwrjizend personeel zelf wend van dit optreden genoten.
De leerlingen die op deze feestavond nog
niet aan „de beurt" waren geweest brachten hierna de musical De wonderbaarlijke
machine van professor Knap. Deze typemachine bezat een enorme toverkracht. Er
werd door de kinderen onder begeleiding
van de piok-up leuk gezongen en geakteerd, zodiat dit optreden een waar sluitstuk vormde van deze feestelijke ouderavond.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK:

jongensjasje
imitatie leer
bruin, zwart, donkergroen
deze week

19,50 25,- 29,50

\jdags gezellige koopavond

Dameskoor
Het Vordens Dameskoor heeft zondag met
veel succes deelgenomen aan een zangconcours in Nijmegen. Aan dit concours, idtgesohreven door UNDK Pleiade, namen liefst
23 koren deel.
Het Vordens Dameskoor dat uitkomt in de
afdeling superieur B (dit is op dit gebied
de hoogste afdeling) zong twee vr\je nummers, te weten als eerste Avondlledeke van
Saagmans. Onder leiding van dirigent Peter Best zong het koor 168 punten bijeen.
Voor het tweede nummer Gott meine Zuversicht van Schubert kreeg het koor 162
punten. In totaal 330 punten, hetgeen de
eerste prys betekende.
Wel de dames hebben hun dirigent Peter
Best dus niet teleurgesteld. Met een gezellige koffietafel in het Witte Hui» te Lent
werd zondagavond het succes gevierd.

Aanmeldingen voor ophalen kunnen dage- van de bacterie - te weten dwergmispel,
Irjiks geschieden op het kantoor van ge- peer, meidoorn, appel en sierappel, vuurmeentewerken mondeling of telefonisch on- doorn, lijistenbes en stranvaesia - te maken
der nr. 20213.
heeft.
Deze aanmeldingen zullen aan het eind
van iedere maand worden verzameld. In
principe zal het vuil dan de eerste woens- Kenmerkende symptomen
dag van de volgende maand worden opge- Voorjaar
haald, echter alleen als per omgeving vol- Vochtige kankerplekken op stam en dikdoende vuilnis is aangemeld. Indien dit kere takken. Verwelkende of verdroogde
laatste niet het geval is, wondt gewacht bloesem, soms al „vaantjes" aan scheuten.
tot wél voldoend bedrijfsvuil in de omgeving is aangemeld. Belanghebbenden zulHet was Jan van Ark, eigenaar van de
len hierover dan zoveel mogelijk telefo- Zomer
dierenspeciaalzaak Kluvers, al jaren een
nisch op de hoogte worden gesteld.
\'Verwelkende of verdroogde scheuten (voor- doorn in het oog dat vele Vordense sportN.B. Wanneer men zelf vuilnis stort op de al op het waterlot letten), veelal beginnend lieden hun benodigdheden in omliggende
stortplaats te Lochem, is het nuttig te we- ', aan de top („vaantjes").
plaatsen kochten. Met name Zutphen is 'n
ten, dat het storten van een hoeveelheid Verwelkende, later verdroogde bladeren, trekpleister op dit gebied.
1
van maximaal 0,5 m3 gratis is.
bruin of zwart wordend, eerst aan de Mede doordat sommige mensen hem wel
vruchitispoontijes en de scheuten, later aan eens aankla/mpten met de vraag „waarom
Ad 3.
de takken.
ga jij dat niet verkopen", trok Jan van Ark
Baoterievuur (gevaarlijke planteziekte)
Verwelkenle of verdroogde bloesem van Co- de stoute schoenen aan en begon plannen
Bacterievuur is de naam voor een plante- toneasters en andere laatlbloeiende struiken te maken om sportminnend Vorden van
ziekte, veroorzaakt door de bacterie Erwi- en van de nabloei van peren.
dienst te kunnen ztfn.
nia amylovora. Deze kan oja. perebomen, Soms (tot in de herfst) aan takken of
Cotoneasters en meidoornstruiiken in korte stam met verwelkende of verdorde scheu- Volgende week woensdag zal Topsportcentrjd te gronde richlten. Door zrjn besmette- ten druppels bacterieslrjm die eerst wit zjjn, trum Kluvers voor 't publiek worden openlijkheid en zijn ernstige gevolgen voor de maar snel oranje en later geelbruin wor- gesteld.
aangetaste plant vormt deze ziekte een den.
Voor de sportliefhebbers een klein paragevaar voor de pere- en appelteelt, de
drjsje want (letterlijk alles is brj Kluvers te
boomkwekerij en voor natuur en landschap.
koop. Btjna 400 sportartikelen omvat de
Hvj houdt tevens een bedreiging in voor de Herfst en winter
sortering. Wat te denken van de ruim 300
export van boomikwekerrj-igewasisen.
Verschromelde jonge vnuchitjes of bloem- paar voetbalschoenen!
In Nederland is de ziekte voor het eerst in trossen, die aan de takken zrjn blrjven han- j Om alles overlzichitelrjfk te maken is de hen1966 waargenomen. Alle toen bekend ge- gen. Kankerplekken op stam en dikkere gelsponfcafdeling naar „iboven" venhuiisd. Op
worden haanden zfjn vernietigd. Daarna is takken.
de ontstane vrije ruimte (plm. 70 m2) is
echter in 19711 en volgende jaren wederom
dan deze sportafldeling' gecreëerd. Achter
aantasting ontdekt, die eveneens zo volledeze sportibenodi'gidheden is de visafdeling.
dig mogelijk is vernietigd. Vermoedelijk Algemeen
Hier kan keuze gemaakt worden uit 60 è,
bevinden zich evenwel nog meer aangetas- Kenmerkend is, dat de verdroogde bloesems 70 soorten vissen en enkele tientallen aqute struiken en bomen in ons land.
bladeren en vruchltjes niet afvallen, maar aria. De heer
i Van Ank heeft tevens van de
Het is van belang dat gevallen van aan- lang blijven zitten, tot in de winter toe. De gelegenheid getoruik (gemaakt om de dietasting zo spoedig mogelrjk worden ont- ziekte verspreidt zich dikwijls snel door de renspeciaalzaak te moderniseren. In het gedekt en ter kennis gebracht van de Plan- boom. Bij aansnijden van de bast onder een hele pand is een tegelvloer aangelegd.
tenziektenkundige Dienst, opdat verdere aantasting rood-fonuin gevlamde verkleu- Gaat men de trap op naar boven dan kan
opsporing in de omgeving kan plaatsvin- ring zichtbaar, later door secundaire rot- de sportvisser een keus maken uit een groden en passende maatregelen kunnen wor- ting bruin wordend, veelal vochtig.
te sortering hengelsportaritikelen. De opden genomen ter bescherming van de boom- Wanneer een aantasting geconstateerd slagruimte is <nu gevestigd achter de aqukwekerrj, pere- en appelteelt, van natuur wordt dient men zo spoedig mogelrjk het arda. In tiotaal heeft Topsportcentrum Kluen landschap en van de export van boom- districtskanltoor van de Plantenziektenkun- vers, naast de bestaande oppervlakte, er
kwekerygewassen. De Plantenziektenkun- dige Dienst, Doetinchem, Hoge Molenstraat nuim 110 mi2 bijigekregen. Woensdag 17 nodlige Dienst vraagt hiertoe de medewer- 3 (tel. Q834O--24253) hiervan op de hoogte vemlber is er openhuis. Voor verdere bijzonking van ieder, die met deze waardplanten te stellen.
derheden zie advertentie in dit blad.

Topsportcentrum
Kluvers volgende
week open

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 14 november: 10XX) uur ds. J. Veenendaal
KAPEL DE WEUDENBORCH
Zondag 14 november: 10.00 uur ds. J. C.
Kirajenibrink
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 14 november: 10.00 uur ds. P. Kuyper van Lochem; kindernevendienst; 19.00
uur ds. J. Ztjp van Apeldoorn
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur zal Mgr. dr. H. van
Munster, Vikaiis van Johannes Kardinaal
Wililebrands onder de gezongen Eucharistieviering het H. Vormsel toedienen (crèche) ; zondag 10.30 uur; woensdag 19.30 uur
R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur zal Mgr. dr. H. van
Munster, o.f jm., Vikaris van Kardinaal Willebrands, aartsbisschop van Utrecht, trjdens
de gezongen Bucharistiievierinig het H.
Vormsel toedienen; zondag 9.00 uur; dinsdag om 19.30 uur en vrrjldag om 8 uur
ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrrJKiag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Steninga, tel. 05752il25ö
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
a.v.p. boodschappen en dringende konsulten
brj de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur
WEEKEN L»-, AvOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur dr. J. Wegchelaer, tel. 1066
De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
dr. J. Wegchelaer, tel. 1M6
WEEKENÜDIBNST GROENE KRUIS
uitsfliuitenjd te informeren aan het wtjkgebouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur wtJkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wtjkgeb.
DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitsluitend spoedreoepten
TAFTELTJE-DEK-JE
Hele maand riovember mevr. Woltera, tel.
1262, gaaome belle ntussen 8.00 en 9.00 uur
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Brj
geen gehoor kan het poMtieburo, tel. 1230
of de families Eijerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Haasdnk) tel. 1332,
gebeld worden
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; brj geen gehoor 00750-12931
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en vrrjdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster geizlnsrveirzorglng maandag en vrrjdag van 9-9.30 uur in de konslstoriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753^2345
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konslstoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9^17 uur, tel. 05783-2345
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronslbergen 10, Warnsveld, tel. 0575020934. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gesloten
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-462220
OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 Jr.
maandag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
ddnsdag
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.00^17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.
donderdag
10.00-13.00 u.
vrrjdag
14.00nl7.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.SO W.

GROENTE EN
FRUIT

gemak
alles onder
een dak!

Schouder
karbonade

WITLOF

Vrijdag en zaterdag

Fijne handappelen

Fricandeau

Cox Orange
UNOX
ERWTENSOEP
extra gevuld
litcrblik van 245 voor

Magere varkens»

kilo

Zoete

Mandarijnen

lappen

zonder pit, per net

500 gram 498, per kilo
HOY

Rookworst
225 gram van 139 voor

HIPS- OF BOVENBEEN
500 gram

Klei-

Aardappelen

VARKENSPOOTJES
3 stuks .
. 98

5 kilo
A en O

Fritessaus
voorraadbus nu .

Varkens-

l
HEERLIJK DIEPVRIESGEBAK

poulet
300 gram

HELWA

Pennywafels

FIJNE VLEESWAREN

'pak è 8 stuks

Gekookte ham

Halve manen

Sandw. cotelet
Hele

1QQ
,.

IwV

pok è 5 stuks van 169 voor

PERS1L
ZEEPPOEDER

ZWARE PLAK

Chocolade

Kookworst

voor slechts

500 gram

VICTORIA Maxi

Corned Beaf

van 350 voor .

CHOCOLADE

150 gram

100 gram

Appel mixtaart

Mix zoutjes
per pak

150 gram

draagkarton van 855 voor

RADION
ZEEPPOEDER
draagkarton nu

De enige echte
DELTA

Vanille vla

SEVEN-UP
literfles van 131 voor

BADSCHUfM
grote flacon van 198 voor

literpak van 144 voor

mmmmmmmmmm

i^ram

Grote pot è 200 gram

NESCAFE

ST. NICOLAAS

normaal 996, bij ons .

Inpakpapier
2 rollen
HERBA

BH
GROTE BAAL

Appelmoes
3/4 literpot nu

Strooigoed
van 165 voor

wam

Nieuw in onze Supermarkt
KAAS - NOTEN - BROODBOETIEK

BARONIE

Pracht assortiment buitenlandse kaas en noten

Choc. letters

o.a. zoutloze pinda's - Cashew noten - Choc. ro-

nu 2 van 270 voor .

A&O,meer
dan alleen maar
voordelig

zijnen - Nootmelange - Choco pinda - Paranoten
Elite haver - Shanghai mix enz. enz.

Albers - Vorden

Wij zijn dankibaar en Wij
met de geboorte van ons
dochtertje én zusje
HENDRIKE MARIJE

UIT ONZE
SLIJTERIJ
ECHT

(MARUE)

3 sterren
van 17,85 voor

School met de Bijbel

Jan
AJi Krtjt--v. d. Meene
Karien

FRANSE COGNAC

Joseph Guy

Hoge1'

1595

Aanmelding
van leerlingen
Ails uw kind volgend jaar, na de zomervakantie (9 augtusltus) voor het
eeralt naar de school „Het Hoge" zal
gaan en als u nog geen kaart ontvangen hebt, wilt u dan contact opnemen met A. J. Zeevalldnk, hoofd
der schooL, tel. school 2O36; tel. huis
13I17, dhiistinalaan 15.

Voor de vele belangstelling,
felicitaties, bloemen en cadeaus bjj ons huwelijk ontvangien, zeggen wfl u hartelijk dank.
Henk Wüssdnik en
iHennie WissLnkBargeman

Harteltjk dank!

Hengelo GLd.. november '76
Pnunusatraat 3

PjS. De kinderen moeten vóór l oktober 1977
6 jaar z$n.

Wij bedanken allen, zoals
buren, vrienden, familie en
Suraum Oorda, die ons 50jarig hiuwelijik tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Verhuisd

A. BLsman
B. ELsmanvan Kooperen

BOLS BEERENBURGER
Stenen kruik van 13,95 voor
KASAKOFF WODKA
van 13,95 voor

Een verantwoord opkikkertje
UNDERBERG 2 voor
AMANDA NOTENWIJN
per fles

1195
1150
195
395

Vorden, novemiber 1976
DeMensebiioekiwejg 11
Voor al uw blijken van belangstelling1, trouwe bezoeken, bloemen e.d. tijdens de
zdeWte en bij het overladen
van onze Meve vader
J. Papperse
danken wij u haritelijlk.
'Namens de kinderen:
P. J. NijmanPapperse
Gorssel, novemiber 1976

BEAUJOLAIS 1974
per fles

NAPOLEON echter Franse
Brandy 3 sterren van 13,75 v.
BOLS JONGE JENEVER
minimumprijs

995
495

1195
1440

Gezocht: kamer met volledig pension door heer van
müddellbare leefltgd. Brieven
onder no. 36—1 aan het
bureau van dit blad.
Te kioop: goed onderhouden
jonigenaffiets, Junker, 24 x
1%. Het Wiemelink 31,
Vorden.
)p: Mankün trein met
wen en enkele kanaries (rood); na 18.00 uur.
Ziutphenseweg 80, Vorden.

MAANDAG 15 NOVEMBER

Klapstuk zonder been 478
500 gram

"f U

Hacheevlees
300 gram

Hutspot
500 gram

OQ
W

Handsinaasappelen

Te koop: ruim dressoir,
Old Finish,, vaste prgs 75,—.
Alleen vrfldag en zaterdag
Dr. Staring-straat 14,
Vorden.
Weilike handige jongen wil
mjj als vrrjettjdswerfk helpen behangen? Tel. 067526877.

fijne Spaanse, per net è 2 kilo

500 gram

WAS AUTOMATEN SERVICE

Te koop bij inschrijving
Het gemeentebest/uuir van Vorden is voornemens
bij inschrijfvinig te verkopen:
het perceel, kadastraal bekend gemeente Vorden,, sektie K, nr. 2447 (ged.)>
plaatselijk bekend Smidsstraat 13, omvattende een perceel grond ter grootte
van ± 96 in2 met woning.

op vtr$dag 12 e j l 9 novemiber a. s. van
10.00 tot 12XX) uur en vaiT 15.00 tot 17.00 uur.

Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
bekend dat

aanmelding voor het ophalen van
bedrijfsvuil uit het buitengebied

Burgemeesiter en Wetihoudere voornoemd,
Ma-. M. Vunderink, bu/rgttmeester.
J. Drfltfihout, secretaris.

500 gram

Panklare Rode kool

gO

500 gram

VW

Golden Delicious
2 kilo

LOSSE VERKOOP: "
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Sigarenmag. BOEKSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

nu per stuk

15,00
tooi. btw

Zolang de voorraad strekt
Viraag niet hoe het kan,
maar profiteer ervan!

Doe-het-zelf centrum Bouwmaterialen - Keukenshowroom

Bij de Warme Bakker
komt u er achter
wat vers brood eigenlijk is !
BAKKERIJ

A
Zutphenseweg — Vorden

— Telefoon 1384

Boerderij-Pannefcoekenhuis

„de Sprokkelaar

OPHEFFINGSUITVERKOOP
alleen van de volgende
artikelen

gereedschappen
ijzerwaren
tuinartïkeien
GEREEDSCHAPPEN:

Wapen- en Sporthandel

Aardappelen te koop; ook
voor de wtotervoorraad.
GrrootHRoessdnik, Toverstraat 18, Baak.

ETERNIT platen

VAN

Wegens omstandigheden

sfurfs

Fijne verse worst

tooi. btw

Kosten ƒ 15,—/losse ni3.
Zie ook onder gemeentenieuwis.

11 EN 12 NOVEMBER

Zutphenseweg - Vorden

258
298

ONDULINE golfplaten
nu per stuk
15,00

vanaf heden kan geschieden op het kantoor Gemeentewerken, telefoon 2323.

per kilo

met kruiden 500 gram

:TOP!

Humimeloaeweig 7-20 - HENGiEOUO Gld,
Telefoon 067153-112126

Saririkidöik 8, V&nsael (Hengieflo OM.)
Telefoon 06753-7388

Te koop: dikbevleesde vierdels van een pink en een
stier. Redntjes, Lochem,
töL 05730-2514.

SPECIALE
OPENINGS-AANBIEDINGEN

H. G. BIJENHOF

4 halen

Gehakt h.o.h.

Alle onderdelen uit eigen magaztfn.

De inschrftvting geschiedt op 23 november 1976
van 11.00 tot 11.15 uur ten gemeentehuize.
De inseihrgving staat alleen open voor Vordenaren of zjj die aan Vorden economisch gebonden
zijn.
De inschrijfformulieren, voorwaarden en situatietelkending ztjn ter gemeenitesecretarie (afdeling
Ruimtelijke Ordening)

Hamburgers

WOENSDAG 17 NOVEMBER

Reparaties altijd aan huis,
binnen 24 uur.

EUetbergstraat 34 - Zutphen - Tel. 05750-15410

in de keuken

iMartens

Wühelminalaan 3 (tel. 05752-1419) kan u informeren. Deze heeft spreekuur elke dinsdagavond
van 18.45 tot 10.45 uur in het Groene Knüsg<e~
bouw.

DE j^^l
WILD

198

per kilo

J. H. OONK

Dr. Sterringa

vraagt een

3 betalen
Stoofprei
98
Goudgele bananen
98

Ook de plaatseHJ'ke Ziekenfondslbode de heer

Zelfde afspraaksysiteem en zeLfde spreekuurtijden

DINSDAG 16 NOVEMBER

Vleesribjes

waarvan het Ajlgwmeen Ziekenfonds „O.G.Z.O."
te Goor de administratie verzorgt, geeft u nadere
inlichitiingen (tel. 054,70-3305).

W.A.S. Zutphen e.o.

Te koop: Maico 250 cross,
bj. 1973 ex H7. Na 18.00
uur, Brinkerhof 33, Vorden.
Te koop: 3 mud eetaard appelen, Woudster. H. C.
Kettelenj, Hoetinknof 22,
Vorden.

„OOST-NEDERLAND"

van Zutphenseweg 31
naar Schoolstraat 9, Vorden

Te koop: Stereo pick-up,
TelJ^^ken, + 2 boxen è. 2
luidü^makers. ƒ 100,—.
Molen/weg 19.
Te koop: Suiprise eetaardappelen. Pardijis, Oklhorstweg 5, Vorden.

Moet u uit het ziekenfonds omdat u boven 'de
loon- of inkomensgrens komt?
De particuliere Ziektelro^enveraetoeriing'

arts
Telefoon 1255

Te koop: l paar hoge Noren, awant, maat 38. Van
Bramerenstraot 7, Vorden.

POLLEN KERSENBRANDEWIJN liter

Het Bestuur.

Algemeen Ziekenfonds
„O.G.Z.O"

gesloten
FA GROOT OBBINK EN ZN
Vonden

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

alle voorraddigie hand- en elektrische
g'èneedschjapipen met kiontingen van
20% en meer.

IJZERWAREN:
omvat honidenden arltikelen. Waaronder
schroeven, spijlkers, sloten, deur. en
raamibesilag;, bouten, gaaer enz.
Alles tegen zeer lag« prflaen.

TUINGEREEDSCHAPPEN:
zoveel rente van uw geld krygt u nergièns. Niu gpedkoop tuingereedschap
halen met gtemiddeM 30% kortinig. Daar
zk zelfs giroot voorjaangvioordeel in.
De uitverkoop van uitsluitend bovengenoemde artikelen eindigt uiterlijk op 5 december.

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Woensdag
17 november a.s.

OPEN HUIS
van

TOPSPORT-CENTRUM

KLUVERS"
In onze geheel gemoderniseerde nieuwe afdelingen brengen wij u o.a.
VOETBALSPORT
• TENNISSPORT
ZWEMSPORT
ZAALSPORT

VISSPORT
VOGELSPORT
HONDENSPORT
• WINTERSPORT

U bent van harte welkom tijdens dit OPEN HUIS
van 's middags 16 uur tot 21 uur 's avonds
15 november
16 november

17 november

Donderdag 18 november starten wij met de verkoop!
Zutphenseweg 41
Vorden

Jan van Ark
Jan Meyer

Donderdag' 11 november 1976
38e jaargang nr. 36

TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

Ondanks voordelig saldo toch oppassen geblazen voor gemeente Vorden
De begroting 1977 voor de gemeente Vorden sluit met een voordelig saldo van circa
/ 205.000,—, echter beduidend lager dan in 1976.
Het college heeft voor het komende jaar een lijst opgesteld van werkzaamheden die
moeten geschieden. De kosten hiervoor worden geraamd op ƒ331.150,—, zodat men
theoretisch / 125.000,— tekort komt. B. en W. wijzen er in hun toelichting op de gemeentebegroting op dat nu de budgettaire positie van de gemeente toch minder rooskleurig wordt, meer dan in het verleden gelet zal moeten worden op het uitgavenpeil.
Mede in verband met de nog steeds voortschrijdende geldontwaarding en de daarvoor
van hoger hand gegeven beperkende maatregelen zullen periodiek (jaarlijks) de belastingtarieven moeten worden herzien.
In de loop van het volgend jaar au H en B.
en W. de raad dan ook voorstelen de reserves gedeeltelijk aan te wenden aodat de
budgettaire mogelijkheden enigszins worden vergroot.
Vian de totale budgettaire last komit bijna
de helft voor roken/ing van wegverbetering
in het buitengebied van de gemeente Vorden. Naar de mening van B. en W. dient
het rjjik via een uitkering uit het gemeentefonds tegemoet te komen aan de hoge
lasten, waarvoor gemeentes zoals Vorden
met een dermate groot wegennet zich gesteld zien.
AJ!S voornaamste oorzaken van de daling
van het voordelig saldo vergeleken met
voorgaande jaren noemen B. en W. de grote
stijging van de rente op de geldmarkt. Het
ramen van de volle lasten van kasteel Vorden, de maximale bijdrage in het te stichten rouwcentrum, de verbetering van de
Lindeseweg, de meerdere kosten van de
reinigingsdienst door het ophalen van huisvuil in praktisch de gehele gemeente en
het sluiten van de eigen stortplaats.
Vooral de sterke stijging van de rentelast

van de gemeente Vorden is debet aan de
teruggang van heit voordelig saldo.
Anderzijds moet ook worden opgemerkt
dat in het afgelopen jaar vele voorzieningen die op het verlanglrjistje van de gemeente Vorden stonden tot stand zijn gebracht of in een man of meer definitief stadium van voorbereiding zijn gekomen. B.
en W. denken hierbij aan het tot nu toe
gunstige verloop van de restauratie en de
vertbouw van kasteel Vorden, de verbetering van de Lindfiseweg, de opening van de
spof tzaal, - de aanleg van de tennisbanen,
het besluit van de raad met betrekking tot
het rouwcenltrum, de bouw van een groot
aantal woningen in helt bestemmingsplan
Brinkerlhof etc.

Wensen voor volgend jaar
Voor het jaar 1977 en de daaropvolgende
jaren hebben B. en W. van Vorden nog verschillende wensen. Behalve de verdere restauratie en venbouw van kasteel Vorden
wil het college aandacht besteden aan de
woningbouw in het plan Brinkerhof. Over
de bouw van in elk geval 27 woningen in

Brethouwer met nieuwe auto in Vorden

de woniingwetsektor zijn met de bouwvereniging Thuis Best besprekingen gaande.
Op de budgettaire positie van de gemeente
heeft dit geen invloed.
Naarmate de woningbouw in het bestemmingsplan Brinkerhof en ook in het bestemmingsplan Kranenburg vordert, dienen
wegen te worden aangelegd, c.q. straten en
wegen van een definitief wegdek en van
trottoir te worden voorzien. Ook dient er
in het bestemmingsplan Zuid II rondom de
tennisbanen en toekomstige ibrandweergarage bestrating te worden aangelegd. De
kosten van één en ander zijn opgenomen in
de exploitatie-opzet van de gronden c.q.
bestreden worden uit met de exploitatie
van gronden gevormde reserves.
In verband met de grote toename van het
aantal leerlingen van de school voor algemeen vormend biologisch en agrarisch onderwys is uitbreiding van deze school met
twee lokalen noodzakelijk. Aan een daartoe
streklkend plan wordt door het bureau gemeentewerken gewerkt.
Begin 1977 zal de raad hierover een voorstel bereiken. Aangezien de jaarlijkse last
voortvloeiende uit de uitbreiding in principe geheel gedekt dient te worden uit een
huurverhoging, zal ook deze investering
niét van invloed zqn op de budgettaire positie van de giemeente.
In verband met de voorgenomen verbouw
van het huidige gemeentehuis en de daarachter gelegen brandweergarage tot dorpscentrum wordt gewerkt aan plannen om
de oude gymnastiekzaal te verbouwen tot
ibrandweerigarage en tevens tot onderkomen van de tennisivereniging. De kosten
worden geraamd op ƒ60.000,—.
Over de overige wensen van het college van
B. en W. bijvoorbeeld ten aanzien van het
wegennet m de 'gemeente Vorden zullen wij
u uitvoerig informeren in Contact van volgende week.

Haar taak omvat eigenlijk drie kanten.
Personen die uit deze Oosteuropese landen
naar Wenen uitwijken staat zij terzijde. In
Wenen is daarvoor een speciale centrale
opvang. Bovendien fungeert zij als kontaktpersoon bij de conferenties die geregeld in
Wenen worden gehouden met afgevaardigden uit de oositblok. Ook kan men haar beschouwen als de tussenpersoon tussen de
wereldraad van kerken en de Oosteuropese
kerk.
In geval van nood kan zij eveneens financiële hulp bieden. De financiën worden
haar ter beschikking gesteld door de sektie Werelddiakonaat van de Ned. Hervormde kerk. Ds. Kathie van Drimimelen is dan
ook een vrouw die veel vertrouwen geniet.
Nuar haar uiteenzetting werd door de aanwezigen met belangstelling geluisterd.

Inschrijving NRS

Brethouwer, Aalten (r.) kreeg van het
Marktbestuur een attentie aangeboden
i.v.m. het feit dat hy nu, na eerst jaren
in een tent te hebben gestaan, een luxe

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
GEMEENTEGIDS HERVORMDE KERK
TE VORDEN

Het november-nummer van Het Kerkblad
van de plaatselgke Hervormde Gemeente
is een bizondere uitgave geworden en heeft
de functie gekregen van (groene) GEMEENTEGIDS en bevat daarom talrijke
gegevens, adressen, informaties en aktiviteiten van de Hervormde kerk te Vorden.
Het (witte) inlegvel bevat de gegevens, die
alleen betrekking hetolben op de maand november.
Het is de bedoeling dat deze goed uitgevoerde gemeentegids alle Hervormde gezinnen van dienst is en betrekt in het gemeente-izijn. Nieuw-ingekomen gezinnen
zullen deze gids ontvangen via de bezoekende wijk-iouderlingen.
Het telefioonnumimer van één van de predikanten is helaas fout vermeld. Daarom
noemen we hier nog eens het telefoonnummer van de beide Hervormde predikanten:
ds. J. Veenendiaal, telefoon 1226; ds. J. C.
Krajenbrink, telefoon 1866.
ZENDINGS-KOLLEKTE
Als bijlage in het Kerkblad van de Herv.
kerk was deze maand ook ingesloten een
infonmaitie-folder en kollektezakje over en
voor de ZENDING. A.s. zondag 14 november zal namelijk in de kerkdiensten gehouden worden de bekende najaars-izendingskollekte.
Het is verder de bedoeling dat de zakjes
thuis worden opgehaald door leden van de
gemeentelijke zendingscomlmissie en ook
door medewerkers (sters) van de ouderlingen. Mocht, om welke reden ook, bij u genoemd kollektezakje niet opgehaald worden, dan kunt u het afgeven brj de penningmeester van de zendingiscomimissie de
heer H. S. J. Allbers, Zutphenseweg 6
(,,Oasa Mia") en ook bij de predikanten, bij
de koster en tijdens de kerkdiensten in kerk
en kapel.

wagen heeft aangeschaft, van waaruit z'ii
gebak en koekwaren te Vorden aan de
vrouw worden gebracht.

Elke maand bevat het Kerkblad gegevens,
informatie over het Zendingswerk.
BEZOEK UIT AMERIKA (Studentenkoor)
In de voorbije zomer heeft onze oud-plaatsgenoot de heer dr. Jan van Asselt - tijdens
een bezoek onder meer aan zijn familie in
Vorden - ook contact gemaakt met een
van de Hervormde predikanten. In dat gesprek is toen afgesproken dat een groep
Studenten van het Mc Pherson College te
Mc Pherson, Kansas, Amerika - waarvan
de heer Van Asselt directeur is - ook Vorden zal bezoeken tgdens een rondreis door
enkele landen van Europa.
Een brief heeflt dit voornemen inmiddels
bevestigd. Zij het uiteraard met enig voorbehoud !
Het is nu de bedoeling dat het genoemde
studenten-koor ook in de Vordense kerk
zingt en hier een paar dagen verblijft. En
wel rond 23 januari 1977. Reeds nu vragen
we daarom logeer-adressen voor deze jongelui (ongeveer 25-30 adresen).
U kunt zich opgeven bij de fam. Krajenbrink, Ruiurloseweg 19, Vorden. Tel. 1866.
We hopen hier te zijner tijd natuurlijk nader op terug te komen.
Er moet immers ook een programma opgezet worden: de kerkdienst, ontmoeting
met de Vordense jeugd, bezichtiging van
dit of dat in Vorden en omgeving enz.
Na het bezoek van ds. Lajos Póth uit Subotica in Joegoslavië (rond de gehouden
Kerke-dag van 11 september j.l.) en de
daaruit stellig groeiende contacten met zijn
gemeente en zijn jeugdigroepen ginds op de
grens van Hongareije-Joegoslavië
, willen we nu ook de andere kant opkijken, het
westen, Amerika. Het is goed en belangrijk contacten te leggen en te onderhouden
met DE MENSEN in oost en west. We hopen dat vele Vordense gezinnen (en ook de
jeugd) reageren op deze oproep.
DS. KATHIE VAN DRIMMELEN
VERTELDE OVER HAAR WERK

Door inspecteur Nieuwenhuis zijn van de
volgende eigenaren dieren ingeschreven in
het NRS:
A. R. J. Zenbs, Regina b+ 80; J. Arfman,
Mollie b78, Pieternel b-77, Irene b-78, Frederika b-78, Dina 79 b79; H. Tjoonk, Carolien b76, Nolda 2 b77; B. Voskamp, Martha
b+ 82, Bairbara b+ 80; K. Hietbrink, Ansje
b+ 81, Martha b76, Annelies b+ 82; G. J.
Knoef, Gerrie b77, Katrtien b75, Nandea 2
b-73, Lies 4 b+ 80; G. H. Komegoor, Ger_
rdtje b79, Gonnie b78; B. Abbink, Mina 29
b77, Gonnie b76, Marja 3 b78, Marja 20
b77, Grietje 10 b79, Rozetta 5 b78, Gonda
b76, Willeke b+ 80; D. G. Wesselink, Lies l
b78, Rita b77, Rikie b77; Joh. Regelink
Hetta b79; H. J. Berenpas,-Sientje b77; G.
J. Ruiterkamp, Marijke b76; L. Groot Bramel, Olga 45 b + 80, Jantje 2 b76, Jo 113
b+ 74; L. J. Oltivoort, Lucia b78, Betsie 12
b78, Irma 10 b76, Drea 2 b-74, Betsie 14
b77, Roeli b+80 KS; G. J. Zweverink, Frie_
da b78, Leida b78, Claartje b79; H. Hazewinkel, Frieda b77; J. Antink, Annet b77;
J. v. Amsitel, Reina 24 b79; B. F. Bennink,
Oorrie b79, Dorien b78, Astrid b77; M. Kornegoor, Maiianne 12 b+81, Sophie 2 b77,
Marie 10 b78, Marianne 6 b78; J. Groot
Jebfbink, Marijke 10 b79; G. J. Visschers,
Hetty 10 b+ 82 KSE, Greta 4 b78, Henriette 15 b+80; D. J. v. d. Horst, WOly
b77, Katja b75, Betsie 7 b77, Annet b+ 81;
B. H. Koning, dina 11 b78, Lena 40 b+ 80;
A. Wuestman, Marie b78; D. J. Tjoonk,
272 Marie b+ 80, Renate b79, Mies b79; D.
W. Borgman, Gretha 12 b+ 80 KSE, Ruth
92 b+81, Ruth Ql b + 81 KSE; H. Rietman,
Blaartje b77; G. Wagenvoort, Grada 19
b76, Jenny 3 b77, Jenny 4 b76, Grada 21
b+ 80, Anja b79; D. W. Borgman, Geertrui
43 b78, Ruth 79 b78, Rultih 2 b77, Gretha
29 b77; R. J. Kornegoor, Boutje b-74, Sisca b78, Grietje b+ 80; H. Boenink, Bellie
b79, Cepke b77, Lydia b-76, Liesje b + 81;
H. B. N. Arends, Lucia b77; Gebr. KI. Gotink, Geraldine L b77, Els 2 b77; M. Regelink Annie b77, Alexandra b75, Sonja b +
80, Jenny 6 b+81, Hentje b76, Annie 2 b +
86; G. A. Regelink, Alie 2 b78, Zwannie
b78, Ada b77, Ansje b76, Karola b75, Beatrix b79; D. Holts-lag, Everdien b75; L.
Gotink, Naatje 2 b+82, Petronella b79,
Nelly b77, Neeltje b+ 80, Alice b+ 80, Ophjirfb 78, Otillie b79, Narda l b+ 80, Olivia
b78, Petra b77, Penny b77, Nicolientje b78,
Pleuntje b77, Olga b79; Gebr. Klein Gotirik, Simon voorl. b.

IN WENEN

Niet alleen belangstellenden uit Vorden,
maar ook uit omliggende gemeentes hebben in De Voorde te Vorden geluisterd naar
ds. Kathie van Drimmelen.
Deze prödikante werkt vanuit Oostenrijk
(Wenen) voor het Europa-pastoraat voor
Bucumemsche betrekkingen. Wat dit laatste betreft betrekkingen met de landen van
Oost-EJuropa.

Welfare-werk
Aan allen die op enigerlei wijze hebben
meegewerkt tot het welslagen van onze
bazar, zeggen wij hartelijk dank.
De naam van de pop was „Janneke of Jannie" en deze is door loting gewonnen door
mevr. Vriezen, Pastorieweg, Vorden.

im

Bi'j ons in d'n Achterhoek . . .
„Kost wat kost, un sporthal mot t'r kommen."
Op zo'n zin mot de börgemeister van Hengel zich op de leste raodsvegadering
uut elaoten hemmen. A k teminste de krante mag geleuven, want daor he'k ut
in eleazen. De eerlukheid van de bewuste korrespondent in anmerking enommen zal ut wel waor wean.
Now kan 'k mien dat van de Hengelse eerste borger bes veurstellen. In 't van
oldsher zich net iets meer vebeeldende Vorden heb ze d'r ok pas ene klaor
ekregen en in un zandgat as Zellum heb zee veurug jaor al un merakels mooi
gebouw met volle tam-tam inewi'jd.
Dan zeg i'j ok nog un keer: „Ze kont de pot op met eur DACW-subsidie. Wi'j
bouwt wel op eigen hand." Dan mot de gemeentelukke belastingen maor wat
hoger wodden. Maor meschien hoef dat ens neet.

\
\

\

At zee 't advies van d n Kleinen maor opvolgt en de vuulniszekke an ene kante
van de weg zet, blif t'r meschien nog wel geld van oaver. Of, wat nog better is:
laot iederene zien zak vol pröttel op 'n nekke nemmen en gooien um beveurbeeld op 't terrein bi'j de waoge. Maoteman kan ze daor dan allemaole zo
oplaaien en 't kost dan ok haos niks.
Ze heb dan metene weer un bestemming hierveur want anders zie'j d'r buuten
de karmse ok al niks. De peerdemark schient an 't aflopen te wean, kiek maor
nao de Michielsmark: I'j mossen de brillen d'r bi'j opzetten a'j nog un peerd
wollen zeen. Ze mot m Hengel trouwens wieter ok nog uutkieken dat zee neet
wieter achterop raakt. Ze hebt dan wel un aula dee haos neet gebruukt wod,
maor wat zeg i'j van ut gemeentehuus.
In Vorden schiet ze al aardug op met 't kasteel, kompleet met atoomvri'je kelder. Den kelder wod zo groot dat t'r met de apperatuur nog twee man in kan.
Van elk geslachte ene. Zo'n soort Adam en Eva dus die dan weer veur de ni'je
bewoners mot zorgen at de anderen deur d'n atoomoorlog ut leudjen heb eleg.
In Reurle heb ze ok al heel veurzichtig oaver 't Huus te Reurle epraot, wie wet
wat daor nog uut kump.
Maor in Hengel niks van dal alles. Ze praot in de raod maor un betjen oaver
huusnummers en wiezerplaten, wat wel makkeluk is maor un betjen liekt op:
ik wil ok us wat zeggen, 't Grote denkwerk kump t'r jammer genog neet uut.
Heb zee bi'j geval wel us an 't Kervel edach? Dat gebouw is toch al zowied
dat zee ut met vebandmiddelen bi'j mekare mot hollen. Riepe dus veur un
grondige restauratie. Now, dan is de bestemming as gemeentehuus maor
un klein ding. Of zollen zee d'r soms op rekkenen dat de Knipscheer an eur
vemaakt wod? Want ut geet soms wonder d'r nao too bi'j ons in d'n Achterhook.
***•

H. Leestman

pening ChineesIndisch restaurant
de gehouden konsumentenenquete is
n dat er in Vorden behoefte bestaat
een Chinees-Indisch restaurant. Er is
al jaren sprake dat er hier ter plaatse een
dergelijke zaak zou komen, het bleven echter geruchten. Thans gaat echter een wens
voor velen in vervulling, want volgende
week donderdag zal de heer Man Chi Kuen
zyn Chinees-Indisch restaurant voor het publiek open stellen.
Enkele maanden geleden besloot de heer
Meenink nameljjik zijn bar de Posthoorn
aan de Dorpsstraat te sluiten. De heer Man
Ohd Kuen die dit ter ore kwam nam kontakt op met de heer Meenink en huurde
het pand voor een termijn van tien jaren.
Eind september werd een begtin gemaakt
met een kleine interne verbouwing. Veel
behoefde er niet te worden gewflzigd. Zo
zal bijvoorbeeld de bar gehandhaafd blijven.
In het restaurant is plaats voor 80 personen. De keuken is wel veranderd. Het
gedeelte waar vroeger de automatiek was
gevestigd, is nu bij de keuken aangetrokken.
De heer Man OM Kuen, die reeds een zaak
heeft in Wageningen, zal het bedrijf in
Vorden runnen samen met zjjn vrouw. De
naam Postlhoorn is verdwenen en heeft
plaats gemaakt voor ,,Tao-iSdng", hetgeen
Grote Stad betekent.
Al is Vorden dan geen grote Stad, de heer
Man Ohi Kuen is ervan overtuigd dat het
dorp groot genoeg is opdat een ChineesIndisch restaurant terdege bestaansmogelijkheden heeft.
Br kan in totaal keuze gemaakt worden
uit zo'n 95 gerechten, waaronder ook enkele Hollandse. Het restaurant is erop ingesteld dat ook de „afhaalklanten" snel geholpen kunnen worden.

Vogelsport
Op de j.'l. gehouden nationale vogel tentoonstelling in Hengelo (O.) behaalden enkele
leden van De Vogelvrdend Vorden moode
successen.
In de klasse parkieten werd de heer H.
Hairmsen kampioen en behaalde tevens
twee 2e prijizen en een 3e prijs.
In de klasse zebmvinken werd de heer B.
Honsting kampioen, de heer Fleming behaalde de 2e prjjs in klasse 4 vogels kanaries en de heer L. Bleuimink een 3e prijs bfl
de grote parkieten.
Op deze tentoonstelling werden totaal ruim
1100 vogels ingezonden.

Waterpolo
EERSTE PRIJS VOOR VORDEN
De heren van Vorden, vergezeld van hun
dames, hebben het aflgelopen weekend ruim
1OOO kilometer gereisd teneinde twee wedstrijden te spelen in Böblingen, een stadje
30 kilometer ten zuiden van Stuttgart.
Vorden was door de Sporttverein Böblingen
uitgenodijgd via Henco Elbrink die een jaar
in deze vereniging heeft gespeeld.
Na een voorspoedige reis moesten de Vordenaren al snel aantreden tegen SC Villingen, een team uit het Schwartzwald. In
deze ontmoeting nam Vorden in de eerste
periode door Arjan Mengerink met l—O de
leiding. In de tweede periode maakten de
Duitsers gelgk, waarna Vorden via Henko
Elbrink de stand op 2—l bracht. In de derde periode werd het wederom gelijk 2—2.
Nadat een Duitse speler in de laatste periode uit het water was gezonden liep Vorden uit tot 4—2 dankzij doelpunten van
Hiazekiamp en Mengerink. In de laatste periode verdween Geertjan Sikkens voor een
minuut uit het water, zodat ViJlingen de
eindstand op 3—4 kon brengen.
De tweede ontmoeting tegen de organiserende vereniging Böblingen eindigde in een
6—6 zege voor Vorden.

De in Vorden gehouden kollekte van het
Nationaal Jeugd Fonds, het fonds Jantje
Beton, heeft in Vorden in totaal ƒ 1498,25
opgebracht.

BURGERLIJKE
STAND
Geboren: Hendrike Marge Kr$t.

Paardesport
Zaterdag 30 oktober werden te Borculo de
Gelderse Kampioenschappen Samengestelde
Wedstrijd verreden. In deze zwaar bezette
wedstrijd, waarbij de 4800 m lange crosscountry slechts door zes van de 35 deelnemers foutloos afgelegd werd, zag Bert
Wagenvoort met Ligthtfeet kans zich als
achtste te plaatsen. Met deze prestatie verkreeg hij het recht om zaterdag 13 november te Lichtenvoorde te mogen starten tijdens de Nationale Kampioenschappen Samengestelde Wedstrijd.

De Duitsers namen al gauw een l—O voorsprong, waarna Geertjan Sikkens voor l—l
zorgde. Ook in de tweede helft was Vorden genoodzaakt een achterstand weg te
werken, hetgeen gelukte via Arjan Mengerink. De strijd bleef uitermate spannend.
In de derde periode nam Böblingen tot
•tweemaal toe een voorsprong. Mengerink
verkleinde tot 4—3. In de laaitste periode
boog Vorden deze achterstand dankzij Kier
Knol en Arjan Mengerink om in een 4—5
voorsprong. De thuisclub zorgde direct
daarna voor 5—^. Vorden kreeg het hierna
zwaar te verduren doch gelukkig bleek
doelman Jan ter Huerne in een uitstekende
vorm en stopte hij verschillende schoten
waaronder een atrafworp. Vlak voor tfld
besliste Vorden de strtjd definitief toen
Sjaak Gotink scoorde 5—6.
Vorden won zodoende de eerste prfls. 's
Avonds was er een gezellig samenizfln met
de apelers van beide verenigingen. Zondagmorgen werd een wandeling gemaakt
door Böblingen. In de middaguren werd de
terugreis aanvaard. Het ligt in de bedoeling dat Vorden volgend jaar een bezoek
brengt aan de SC Vullingen.

ONFORTUINLIJKE NEDERLAAG VAN
VORDEN IN WINTERSWIJK
Vorden l heeft zondagmiddag in Winterswijk een onverdiende 2—l nederlaag te
elikfcen gekregen tegen de club van die
naam. Onverdiend omdat de geelzwarten
duidelijk beter speelden. Speciaal in de
.tweede helft werd uitstekend samengespeeld, diverse goede aanvallen werden opgezet maar Vorden vergat één ding nameIflik dat niet het goede spel telt maar de
doelpunten.
Toen Winterswijk na een kwartier spelen
in deze tweede helft rjjip leek om naar een
nederlaag gespeeld te worden, sloeg het
noodlot voor Vorden toe.
De defensie vol met dadendrang (met een
uitstekend spelende midachter Gerrit Wenitinik) trop op gegeven moment te ver naar
voren, zodat plotseling Harry Mulder in
volkomen vrfle positie de bal ontving. Het
leek buitenspel maar de Vordense grensrechter Stegeman besliste van doorspelen,
waarna deze Winterswijtkse invaller doelman Ten Have kansloos (liet: 2—i. Niettemin een prachtige goal.
In het begin van de eerjSte helft 'beleefde
de Vordense defensie een paar moeilijke
momenten. De thuisclub startte namelijk
met een fel offensief, zodat de achterhoede
handen vol werk kreeg. Gewit Wentink
groeide in deze periode naar grote hoogte,
terwijl Genard ter Beest de 'bal een keer
uit de lege doelmond moest trappen. Toch
werd het in de vijftiende minuut l—O door
een doelpunt van Herman Beyers. Halverwege de eerste heMt nam Vorden het initiatief ovier en werd Winterswijk gedwongen gas terug te nemen. Bertus Njjenihuis
speelde zich keurig vrij, Bert Vlogman
maakte een paar schgnlbewegingen en knalde de bal via de paal raak: l—1. Zoals
reeds omschreven, Vorden bleef de betere
ploeg, maar scoorde niet. In de slotfase
werd het over en weer rommelig, waarbij
Winterswijk-speler Wim Ajalders uit het
veld werd gestuurd, toen hg de provocerende André te Veldhuis naar de keel vloog.
RATTI-WARNSVELDSE BOYS: 0—0
Ratta l afd. zondag kreeg bezoek van het
eerste team van Warnsveldse Boys; geen
van beide ploegen bleek in staat om het
doel te vinden wiaairdoor de wedstrijd eindigde zoals ze begonnen was. Over het geheel genomen bleken de Boys wel wat
aterker, want inrvaller-doeman G. Lenderink moest bjj Rattd herhaaldelijk zfln kunnen tonen. Het ging hem bijzonder goed
af; door snel reageren wist hij enkele zekere doelpunten te voorkomen.
Overigens bleek het schot bjj de Boys vaak
aoek te zjjn; Ratitd wist diverse malen tfldig in te grijpen.
Ook na de thee hetzelfde spelbeeld; veel
kritiek was er bfl beide ploegen op de
scheidsrechter, die voor elk wissewasje
floot. BJJ Ratti moest Ronald Bos na rust
het veld ruimen voor Bennie Overbeek. Een
en ander zette echter ook geen zoden aan
de dijtk, zodat beide teams zich met een
winsltjpunitje tevreden moesten stellen: O—0.
SV RATTI 1-ERICA l afd. zaterdag
SV Ratitd stoot de eerste heMt van de competitie bedroevend af, het verloor van het

lager geplaatste Erica miet 5—2.
Erica kon in de tweede minuut van de wedstrijd al de leiding nemen door de uitstekende redhltslbuiten, die hard en laag inschoot, waar doelman H. EJbbink geen antwoord op had.
De uitvallen van SV Rattd. waren niet ongevaairijk en herhaaldelijk probeerden de
uitstekende middenvelders W. Bleumink en
H. van Eist het met afstandschoten, maar
doeltreffend waren zfl niet.
W. Berenjpas was deze middag erg onzeker
en moest de Eotica-ispits herhaaldelijk laten
gaan. Dit gebeulde ook in de 15e minuut.
De enigste redding was een overtreding en
getoeuirde op de rand vtan de 16 meterlijn,
maar de scheidsrechter legde de bal op de
stip: 2—O.
SV Ratlti kon direct na de aftrap terug
'komen door een prachtige kopbal van J.
van Bommel: 2—1. Erica gaf direct antwoord en scoorde met een boogibal: 3—1.
Toen verwachte ieder een wissel bij SV
Ratti, maar deze bleef uit en het spelpeil
van SV Ratti zakte tot en dieptepunt. Er
lukte niets meer, zodat Erica hiervan goed
profiteerde, want het werd zelfs 4—il omdat doelman Ebibinik uit zijn doel kwam
en werd omspeeld. De hardwerkende W.
BUeuminik kon nog tegenscoren: 4—2. Dit
was voor Erica nog niet genoeg want zij
brachten de eindstand op 5—2.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zaterdag: SV Ratti 1-Eiica
1 2—5; SV Rattü 24Hanflsen 4 6—^0; Helios
2-iSV Ratiti 3 4—4; SV Ratti 4-Sp. Ambon
2 2—4; SV Ratti alnSp. Drummen a2 11—0.
Uitslagen afd. zondag: SV Ratti 1-WarnsveOdse Boys l O—O; Oeken 6JSV Ratti 2
1-^3; SV Rattd 3-AKC 6 5—1; afd. dames:
AJZOiSV Ratti 8—X).

de wedstrijden gespeeld: Oukes-JEsselirik 20; WaniSink-Ruesdnk O—2; Masselink-Rossel l—1; Lanlkhaar-IBoudri O—2; KI. Kraenlbarg-IWiierstnua l—l; Hoendnk JDimmendiaal l—1; Slütter-Nijemhuis l—1; HeuvinkGrotenhuis O—2; Sloetjes-Graaskamp 2—
0; Breukier-Ter Beeslt O—2.
Voorts wierden gespeeld: B. Hiddink-H.
Schipper O—2; A. Gefhonst-iB. Oltvoort
2—0; G. Memelinik-E.^ Bruinsma O—2; E.
Postma-iR. Bruinsma 2—O; T. van Snellenlberg-G. Rrummelman O—2; H. TeerinkJ. Krajenlbrink O—2; C. Ridder-J, van Burk
2—O; M. Hartman-H. Teerinök O—2; H. van
Daren-G. Brummelman l—1; T. van Snellenlberig-M. Hartman 2—0; A. van LarenJ. van Burk l—1; H. TeerinJk-M. Hartman
0—^2; C. Fladder-J. Krajentwrink O—2; G.
Brummelman-<H. Teerinik O—12; T. van Snelleniberg_J. van Burk 2—O; A. Laren-G.
Brumimelman O—2; A. Pleiter-D. Hoekman
0—2; H. Vreeman-A. Pleiter O—2; W.
Rietman-B. Voontmlan l—<1; N. de KlerkH. Hoekman O—2; D. Hoèkman-P. EJckringa 2—O; B. Voortman-JN. de Klerk O—2; A.
Pleiter-A. Hoekman O—2; N. de Klerk-E,
te Veldhuis 2—0; P. Eckringa-P. Voortman 2—O; W. Rietman-H. Hoekman O—2.

Tegen de Berkel kwam Vorden eerst met
l—O voor, waarna de Berkel uitstekend
tenu<g kwam en deze achterstand omboog
in een 3—l voorsprong. DanJczfl Hermien
TiesaLnk en Marlet Doornink wonnen de
Vordemse meisjes deze wedstrijd uiteindelök toch nog met 5—3.

Volleybal
Dames promotieklasse
Daan l dames uit Vorden wil kennelijk zo
giauw mogelijk weer het verloren terrein
veroveren; voor de derde maal werd het
een overwinning voor de Vordense, die nu
V en K met l—8 versloegen. Olympda's
eerste bleek ook in vorm en liet SVS 3
met l—3 weer vertrekken. SVS 2 maakte
het weer goed door een 3—l zege op Olympda 2.
Heren eerste klasse Zutphen
In de onderste heMt van de ranglijst nam
HJarfsen het op tegen Hansa 4 en slaagde
er in met O—3 te winnen. De WIK-reserves
rukten op naar een gedeelde tweede plaats

Heren tweede klasse Zutphen:
AlkitieJValto 3 2—il; DVO l-Bruvoc 3 2—1;
Wilhelmina 3-IDaah 2 l—2.
Heren der Ie klasse Zutphen:
Hansa 8-Dash 3 1—2; DVC 2-Valto 4 3—
0; AlmennHansa 7 3—O.
Dames eerste klasse Zutphen
DVO Keyenlbong, dat een fraaie positie in
de kopgroep innam, verspeelde een kans
om hogerop te komen; heit leidende, Bruvoc
speelde gerouti neerder waardoor deze ploeg
de punten mee naar Bnutmimen nam: 3—O.
De Hansa-resertves bleven in de running
door een filkse 3—O zege op Harfsen. De
derby Hansa 3-iWilhelmina 3 eindigde met
miniem verschil voor Wilhelmina met l—2.
DVC l haalde twee puntjes uit de ontmoeting tegen Wilhelmina 2: l—2.
Dames tweed klasse Zutphen:
Bruvoc 3-iValto 3 3—O; Dash 4-Almen 2
2—>1; Wlilhelmlina 4JDVO 3 3—0; Almen 1Valto 2 2—il.

Waterpolo
KARNAVALSVERENIGING

De meisjes van Vorden speelden voor de
wintercompetitie twee wedstrijden. Tegen
de Usselmeeuwen nam Vorden door Mariet
Doornink een l—O voorsprong. Na rust
kwamen de Zultphense meijes sterk terug
en namen zij een l—4 voorsprong. Hermien
Tüessink en Mariet Doornink verkleinden
tot 3—4.

De Deurdreajers
VORDEN/KRANENBURG

PRINSENBAL
ZATERDAG 13 NOVEMBER

Wintenawijik-Vorden 2—1; Vorden 2-Dier.
'Boys 2 2—1; Be Quick 4-Vorden 3 2—2;
Vorden 4nSp. Doeslburg 4 5—1; Vorden 5Doenermark 5 3—1; Warnsv. Boys 3-Vorden 6 l—2; Varden 8-Sp. Lochem 9 O—12;
Vorden 9-Zutplhania 5 4—O; Vorden alSp. Eefde al l—2.

Afscheid van Prins Johan de Eerste en zijn
gevolg in residentie zaal Schoenaker te
Kranenburg, aanvang 8 uur 's avonds.
Muziek:
11
PRINSENKAPEL .THE FLAMINGO'S

Pnognamma afd. zaterdag: SV Ratti 1Dinxperlo 1; Aümen 4-iSV Ratti 2; SV Ratti 3-^Voorslt 2; FC Oversteeg- 2-)SV Ratti 4;
SV Ratitd al-lSHE, al.

Na afloop is er gelegenheid om van vervoer per busje
gebruik te maken.

Programma afd. zondag: SHE 1-iSV Ratti
1; SV Ratti 2-iDierenise Boys 5; Dierense
Boys 7-®V Ratti 3. Dames: SV Ratti-Sp.
Overweteitog.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c
•

VordenriSt. Jortis; Eerb. Boys 2-Vorden 2;
Zutphen 4-IVorden 3; Vorden 4-AZC 4; Sp.
Dochem 4JVorden 5; Vorden 6-lSHE 3; VOTden 7-lSHE 5; Be Quick 7-Vorden 8; Vorden 9HBaakse Boys 4; Zutphen a
al.

Wil de jongen, die op 9/11
plm. 14.30 uur mijn echtgenote heeft aangereden en
daarna z.m. is weggefietst,
2 automobilisten hebgezlen, e&ch tenminste
bij mij melden ? Mz.
geen just. gevolgen. Telef.
05752-1549.

r

Motorsport
De Vordense auto- en motorclub De Graafschaprijldens organiseert zondag 14
ber de jaarlijkse wildrit. Deze rit uil
door de heren Luiten en Horsting
start vanaf café Eytoelkamp. Het is de laatste rit die meetelt voor hét clubkampioenschap. Zoals het bij een wildrit behoort
zullen de meeste prijken bestaan uit vers
geschoten wild.

door l—2 tegen Hansa 6; Bruvoc 2 zegevierde met dezelfde ctyfers over Valto 2.

Aktuele
kleuren met
kontraststreep.

Warm vest
voor speelkwartier

Gratis af te halen 2 jonge
jes en te koop ge5 zelf drinkers voor
koeien. G. J. Knoef, Het
Stapelbroek 2, Vorden.

(MTACT
GRAAG
GELEZEN

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

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

MODECENTRUM

Dammen
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV
Voor de onderlinige damcompetiitie van de
Vordense damclub DCV werden de volgen-

trench of loden

VORDEN - TEL (05752) 1381

De trench-coats zijn dit seizoen enorm populair.
Graag laten wij u kennis maken met onze voortreffelijke kollektie
warme, winterse kwaliteiten. Tevens tippen wij u onze loden jassen
ook héél aktueel.

St. Nicolaasactie
VORDENSE WINKELIERSVERENIGING
Lopen, rennen,
winkelen,
staan—
geen vermoeidheid
met deze steungevende mocassin.

Vanaf maandag 15 november a.s.
ONTVANGT U BIJ AL ONZE VORDENSE WINKELIERS
WEER DE BEKENDE

WULLINK
Dorpsstr. l, Vorden

waardebonnen
Eerste trekkingsavond
vrijdag 19 november
LEVER UW WAARDEBONNEN VROEGTIJDIG IN !
U SPEELT DAN AL DIREKT MEE IN ONZE GROTE AKTIE

ddidas

TOTAAL f 10.000,AAN GELDPRIJZEN, EN . . .
tcHtiel CA mode

het merk met de 3 banden

/choelclermcin

Wapen en Sporthande]

Martens
stet.fr

doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

dus extra kans op dubbele prijs

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

WEEKENDAANBIED
WITTE SLOPEN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ACRYL

OERSTERKE ACRYL

KINDERKOUSJES

5,90

2 stuks

Te kioop: Lego; te koop gevraagd Fïscher-itechniek.
Ermislt te Bnake, Het Jebbtintk 39, telefoon 1863.

5,95

2 paar

Maandag 15 november

Te koop: prima jonge hennen. Bnetveld, RuurLoseweg 88, Hengelo Gld., tel.
05703-7,282.

47,50

met leuke garnering

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG

G1: S LO1 N

ötofvrfl vegen - met bewfls voor politte en brandverzekering
Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Zwitserse specialiteit

bij

5 december
Te huur: prachtljge Santen PieitePkostuums. Telefoon
OS7öO-2iia20, na 19.00 uur.

VOOR DAMES EN HEREN

5,50

2 paar

REKLAME
Vrijdag en zaterdag

DE GEHELE DAG

SPIJKERBROEKEN

HERENSOKKEN

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

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

Burg. Gaüéestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

MANTELWEEK

KARNAVALSVERENIGING

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

voor groot en klein bij

Modecentrum
Teunissen Ruurlo

ORGANISEERT:

Weekaanbieding

Speciale aanbiedingen nu in prijs verlaagd !

Vrijdag 12 november

DAMESPANTOFFEL

MANTELS tot maat 52 loden, tweed, kamgaren, flausch, camel, ruiten nu
69,50 - 89,50 - 129,50 - 149,50
COATS vanaf
SUEDE JASSEN vanaf
BONT- EN CARLY-JASJES vanaf

De Plaggenstekkers

met hak
normaal 24,90
DEZE WEEK

65,00
150,00
195,00

aanvang 20.00 uur

Zaterdag 13 november

WULLINK

KINDERMANTELTJES
loden, cord, flanel nu vanaf
29,50 - 39,50 -59,50

Avro's Top-Pop

15,-

aanvang 20.00 uur

/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4

Vorden

grote dansavond
met medewerking van

f.30.- per man, per dag.
Voor u.
Als u de winterschilder
aan't werk zet.
^MVS^Siv^'X "';:'•;-;>• ~:',

dansorkest Pineapple
Zondag 14 november
aanvang 14.30 uur

.;-::v£?S£
•fö!Ïatës3£-^®&&&-3®>£}ff(

Spelmiddag

Vanaf 8 november 1976
tot 25 februari 1977

Schildersbedrijf

o.a. schieten, sjoelen, balgooien enz.

J. M. Uiterweerd

GROT!VERKOOP

Ruurloseweg 35 - Vorden
Telefoon 05752-1523

BIJ WEGRESTAURANT

DE BOGGELAAR

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

WARNSVELD
Verkoop maandag 15 november
10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit
14 - 15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

Bel ons op.
Wij staan klaar met premie
en vakmanschap.

in de verwarmde
feesttent

16 - 17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg
ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:
wind jacks f van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tropenschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en waterdicht), koppels enz.

De laatste

verhuurfietsen

November-aanbieding
in deze kille tijd warm en toch vlot geldeed !

worden deze week
aangeboden voor de
laagste prijs

ORIGINEEL
AMERIKAANSE DEN1M

Alle fietsen met garantie en in prima
staat van onderhoud.

zware indigo (bleekt) canvas-kwaliteit
coupons met en zonder schoonheidsfoutjes, dubbel breed

Ook nog enkele 2e handis fietsen bjj
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.
Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Tweewielerbedrijf

TRAGTER

7,50
11,-

VOOR AL uw

VAN WARME BAKKER

ZELFMAAKMODE

HANDWERK

M Oplaat

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

dat is nog eens gezond
brood ! Absoluut vetloos !

ENORME KEUZE

...........................

Dit en nog veel meer bij:

Gelders tarwe

Dorpsstraat

Telefoon 1451

Denim-pantalon
vanaf

Nieuw! Rubber-laarzen, iets speciaals, kort en lang.

F» W, VEENSTRA EN ZN - VARSSEVELD

vanaf

Zultphenseweg 8S - Vonden

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.
Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte iongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge bruine schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Denim-rok

Weekendreklame:

amandelstaaf

v.h. Klemacon - Ruurlo - Vrijdags koopavond
Spoorstraat 46

—

RUURLO

—

Telefoon 1348

r
Koop rechtstreeks van groothandel naar consument
Kleurentelevisie
delaagste
laagsteprys
prijs
U betaald bij
by ons de

?0-dO%
KORTING
t\T
t\f /W I%\^l • l 1l V\fl

daarbij ook nog een inrullprijs voor
uw oude tv!
Graetz 51 cm
1348,—
Telefunken 51 cm
1328,—
Loewe Opta 67 cm
1798,—
Blaupunkt 67 cm
1848,—
Philips 67 cm
1828,—
SchiaubJliorenz 51 cm
1448,—
Schaub-Lorenz 67 cm
1868,—
Zwart-wit tv's v.a
878,—
Draagbare tv's v.a
258,—
Philips stereo combinaties met pickup incl. boxen 2 x 20 Wafct 768,—•
Sdhaub-Loreoiz stereo - radio Hifi
2 x 30 Watt incl. boxen
848,—
Schaub-Lorenz sitereo radio cassette
reoonder 2 x 15 Watt incL boxen
748,—
Stereo comlbinatie radio-pick-upoassette incl. boxen 2 x 15 Watt
648,—
Transistor radio's op lichtnet en
batterij v.a
39,95
Cassette recorder met ingebouwde
microfoon op lichtnet en
batterij v.a
84,—
Radio cassette recorder op lichtnet
en batterjj v.a
148,—
Pick-up incl. boxen v.a
148,—

Diepvrieskisten

MIELE WASATJTOMATEN
bij ons de SCHERPSTE PRIJS

Voor een diepvriezer slaagt u zeker
bij Nederlands grootste leverancier
van diepvriezers. Het adres met het
beste advies en jarenlange ervaring.
Keus uit meer dan 80 modellen.
AEG - Linde 220 liter
498,—
AEG - Ldnde 500 liter
848,—
Bauknecht 350 liter
698,—
Baukneciht 460 liter
798,—
Bosch 210 liter
498,—
Bosch 260 liter
598,—
Bosch 330 liter
698,—
Bosch 400 liter
828,—
Bosch 500 liter
868,—
Friac 200 liter
488,—
Gram 210 liter
548,—
Gram 900 liter
1448,—
Esta 300 liter
528,—
Hilton 230 liter
489,—
Hiliton 300 liter
578,—
DIEPVRIESKASTEN
in verschiiliendie maten
120 liter vanaf
328,—
Koelkasten tafedmodiel
150 liter vanaf
268,—
Dubbeldeurs koelkast 240 liter
met 50 liter vriesvak vanaf
478,—

Vaatwassers

Klein
huishoudelijk

• Grote keus - lage prfls - vlotte levering

Afiauigtkappen v .a.
128,—
Centrifuges 2800 toeren
3 kg vanaf
128,—
Stofzuigers aleemodel vja. ... 98,—
Inventum l-pens.
elektrische deken vja
94,—
Koffiezetapparaat vja.
59,95
Tosty-apparaten v ja.
39,95
Stoomsürijiklbouten v.a
39,50
Haarföhns vja
29,95
HJaarkrultang v.a
9,95
Broodrooster v.a
84,95
Qarmen krulset nr.^17
69,95
Tafelgrüls v.a
89,—
2-pits Elektr. kookplaat vja.
79,—
Theelichitje v.a
9,95
Elektrische radiatoren op loiebasis
2000 Watt
98,—

• 24 uur service op wasautomaten etc.

• Eigen servacedienst
• Dag en nacht service op diepvriezers

Bij ons de laagste prys; dan ook nog
een inruilprijs voor uw oude machine!
AEG Prinses SS
1028,—
AEG bovenlader
678,—
Bauknecht 4704 S
548,—
Bauknecht W.A. 600
628,—
Bauknecht W.A. 1616
898,—
Indesdt
378,—
Bosch bovenlader
698,—
Zanker vja. 450
998,—

Gasfornuizen

Bosch - Bauknecht vanaf ... 648,—
AEG Favonit L
geheel roestvrij staal
898,—
Bezit u niet voldoende contanten?
Financiering mogelijk!

EJtna - Pelgrim - Atag incl. ruit,
tihermostaat, lade vanaf ... 498,—
Leverbaar in verschillende kleuren
en op aardgias en butaan.

MIELE STOFZUIGERS
950 Watt motor
248,—

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:

• Vakkundige reparaties en aansluitingen
• Eigen onderdelenmagazijn
• wy staan 365 dagen per jaar voor u klaar
• Voor geregistreerde handelaren
speciale kondddties

dijkhof/

Wasautomaten

Hollands klimaat eist een droogau t ornaat. Zanker - Englisch Electric - Creda
Bauknecht etc. vanaf
298,—

REMINGTON
SCHEERAPP ARATEN
bij ons altijd 25% korting

SLECHTS EEN KLEINE GREEP UIT TAL VAN
AANBIEDINGEN. PRIJZEN INCLUSIEF BTW.

ALLE B.K. PANNEN
BIJ ONS 20% KORTING

B.V.

IET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) l 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 . STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 1, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL (05735) 1461

iiiiflHimiiiwiutoiiwiitHwttwmniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

Romantisch trouwen ...

ZOJUIST ONTVANGEN,
„Woongaard"
R
E
P
O
R
T
A
G
E
S

foto
Geef uw trouwdag een
apart tintje!
Trouwen in een koets bij

SPALSTRAAT 10 TEL. 05753-2386
HENGELO (G.)

MIIIHHIIIIIfflllllllllinillHlllllllllllllllllllllllfllllllM

COUPONS

Te koop:
PEUOEOT 504
nov. 1975
PEUGEOT 504
1974
FIAT 128
1973
MINI OOÖPER 1300 Inraocentie 1974
2OV4
. 1974

tegen erg voordelige prijzen

Dat is mogeltjk yia edik bfl
liet Makelaars Computer
Oentrum aangesloten
makelaarskantoor.

CONFECTIEBEDRIJF

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

lAMMERS

Rondweg 2 - VORDEN
Telefoon 05752-1794

Vorden

W. J. de Wilde Jr.
B.Y.
Rijksstraatweg 134
Warnsveld 1M NBM/MCC
telefoon 05750-16627

Autorijschool T E G E R

Geld op ? Mewouw ga naast
uw huishouding een extra
inikomen verdienen. Inliching-en gratis en vrijblrjivend.
Bel tussen l en 5 uur.
08340-25258.

Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuvve
eïw( Fiat 128 en
in volaufomatische DAF

Van patroon tot stof,
garen en knoop,
het is allemaal bfl

eoneoniii

GROOT JEBBINK

een partij

het landelijk onroerend
goed magazine?

J

hans
temmink

AUTOBEDRIJF

Lammers

Hengelo <gid>

te koop!
Zutphenseweg

tel.O5753-l.461

Dansen

KINDERMAII LOTS

nieuw, ook hout en antiek.
A.. M. Heuvedink, Metaalwaren, Kenkhoflaan l,
Vorden, ted. 05752-1309.

Zondag 14 november

maten 98 t.m. l 16
DEZE WEEK
Ook voor beter slijpen
Wapen en Sporthandel

Hiet weer wordt koud,
mast en guur,
koop daarom een
lekkere

The Walkers
nu overal
airconditioning

warme mantel
Zutphenseweg

Bij

—

Vorden

Lammers

A.s. zaterdag

is die niet duur!

EN TOCH . . IS

Zutphenseweg

OLIEBOLLENAKTIE

Vorden

Fruifbedrijf Medler
Iedere zaterdag verkoop
van 9.00 tot 12.00 uur
Oox OJP.

DISCOUNT CENTRUM
Deze week aanbieding in:
NYLONTAPIJT zware kwaliteit
400 cm breed met leglclare
foam-rug per meter

59,-

Wegens enorm sukses:
LEDIKANT bruin gebeitst „Western Look" 80 x 190 inklusief
bodem en matras

Let binnenkort op onze St. Nicolaasaktie

DORPSSTR. 29 RUURLO

Goudreinet
25oete appels
Stooflperen (roodatovers)
Golden Delicious
onlbespoten
per kist ...... ƒ 7, —
Oandperen Doyenne
igirof per kilo ƒ l, —
Te koop: Surprise con_
aumiptie-aardappelen. Grote
partij van zsware grond.
I»rtis ƒ 50, — per mud.
G. Wagenvoort, Toverstraat 10, Baak, telefoon
05754-253.
<.

Dames opgelet !
Wy kunnen in Vorden e.o. nog enkele
dames plaatsen.
Migenttjds indeling
Schrjjtf voor inlichtingen:
mevr. Bessdng, Domantstraat 54, Vriezenveen.

t.b.v. versterking van de kas

ONBETWIST

Muziekvereniging Concordia

UW MEUBEL SPECIALIST!
Xutphensewog - Vorden - Telefoon 05752-1514

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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Autobedrijf
Bennle Wenting biedt te koop:

o

PEUGEOT 304
PEUGEOT 404 Diesel
PEUGEOT 504 Diesel
OPEL KADETT Coupe
FORD 15M
CITROEN 2CV4
FORD TAUNUS 1600 L
VW 1300

H
O

1973
1970
1972
1968
1970
1971
1971
1969

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

H
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BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

o

AANBIEDING!!
Nog enkele

O
>

1

aardgasfornuizen

o

i1
o
o

1
o

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

model I97S
Nu voor
Uw sanitair-adviseur
Huishoudelijke artikelen
Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Telefoon 1658
Landeiyk erkend gasfitter

