Donderdag 6 september 1979
41e jaargang nr. 26
Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 27,- per
jaar.
Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Afscheid van de heer Zeevalkink

Nutsfloralia
Op 14, 15 en 16 september a.s. zal in de
grote zaal van het Dorpscentrum de
jaarlijkse bloemententoonstelling van
Floralia gehouden worden. Ook nu zijn
er, zoals elk jaar, wedstrijden aan
verbonden, waaraan iedereen, van klein
tot groot, kan meedoen. De inzendingen
worden vakkundig gekeurd en er zijn
vele prijzen beschikbaar voor de mooiste
inzendingen. De cursisten zullen zeker
zorgen voor vele mooie stukjes. De
resultaten op de cursusavonden laten dit
reeds zien. Wij hopen dat cursisten van
voorgaande jaren en ook nieuwe ingezetenen van Vorden hun beste beentje
zullen voorzetten en zorgen voor flink
wat inzendingen, zodat het Dorpscentrum in een ware bloementuin kan
worden omgetoverd.
De Vordense bloemisten mej. Klumper
en de heer Dijkerman zullen evenals
voorgaande jaren een stand verzorgen en
wij verwachten eveneens een inzending
van de heren Spiegelenberg en Kraaykamp. Er zal dus weer genoeg te zien
zijn en wij raden u dan ook aan een
bezoek te brengen aan de Floraliatentoonstelling op één van de bovengenoemde dagen. Nadere gegevens omtrent plaats en tijd van inlevering vindt u
in een advertentie elders in dit blad.

Onder grote belangstelling werd zaterdag afscheid genomen van de heer A. J. Zeevalkink als hoofd van de lagere school
Het Hoge. Jammer was het dat de pers bij de afscheidsreceptie niet uitgenodigd was, want naar onze mening heeft de heer
Zeevalkink wel wat meer publiciteit verdiend. We willen echter niet nalaten bovenstaande foto te plaatsen.
(Red.)

Start Gereformeerd
Jeugdwerk

Ook de jeugdclubs gaan weer van
start!!! Op zaterdag 8 september a.s.
begint het nieuwe seizoen met een
spelmiddag, op de campin^Jpe Goldberg". Men mag gerust ee^R-iendje of
vriendinnetje meebrengen, om half vijf
zal de G. J. V. voetballen tegen een
kombinatie van Jeugdraad- en Kerkeraadsleden. Dit allemaal inJieel gekke
kleding. Om half zes vi^B de prijsuitreiking plaats. Natuurlijk zijn de
Voor het echtpaar Wissels uit de Smid- ouders ook van harte welkom bij de
straat was het deze week feest. De heer voetbalwedstrijd!
J. Wissels herdacht namelijk het feit dat
hij 25 jaar als conciërge aan de plaatse- Na deze zaterdagmiddag beginnen jullie
lijke huishoudschool was verbonden. clubs weer en wel vanaf de 3e klas van de
Mevr. Wissels-Bosman maakte geduren- lagere school tot en met de 4e klas van
de deze periode de school schoon. Als het voortgezet onderwijs.
blijk van waardering werd het echtpaar
Wissels door leerlingen en onderwijzend
personeel in het zonnetje en in de
De komende verkiezing kerkeraadsleden
bloemen gezet.
Hervormde gemeente.
's Middags werd een zogenaamd "Gan- Volgens de kerkorde van de Nederlandse
zespel" georganiseerd waaraan het echt- Hervormde kerk treedt per 31 december
paar Wissels zelf aktief deelnam. Na van elk oneven jaar de helft van de
afloop bood elke leerling een bloem aan kerkeraad af in elke Hervormde gehetgeen impliceerde dat er zes emmers meente in Nederland. Sommigen van
vol bloemen mee naar huis kon worden hen zullen zich voor een nieuwe ambtsgenomen, 's Avonds werden de jubilaris- periode van vier jaar herkiesbaar stellen,
sen tijdens een intieme bijeenkomst anderen zijn niet herkiesbaar. In de
gehuldigd door het schoolbestuur en Hervormde gemeente zijn per 31 decemmedewerkers van de school.
ber a.s. aftredend en niet herkiesbaar de
ouderlingen: J. W. Fokkink, G. J. den
Ambtman, H. Sjouken, B. Bekman, G.
Remmers en de jeugd-ouderling A. A.
G. Oskamp. De ouderling-kerkvoogd:
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
S. H. Aartsen en de diaken M. Kornevan 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
goor. In het Kerkblad voor de leden van
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
de Hervormde gemeente (september14.00-15.00 uur.
nummer) worden de leden van de
Hervormde
gemeente opgeroepen aanPubliek voortaan op tribune by commis- woensdag voorafgaande aan de openba- minuten voor de aanvang van de vergabevelingen
in
te dienen van lidmaten die
dering
bij
de
voorzitter
of
de
secretaris
re raadsvergadering. Hierbij zal het
sievergaderingen .
voor verkiezing tot ouderling, ouderlingvan
de
commissie
opgeven.
Als
dit
voor
volgende
vergaderschema
zoveel
mogeIn aansluiting op het artikel van vorige
kerkvoogd of diaken in aanmerking
week over de plaats van de gemeente in lijk worden aangehouden: dinsdags, een goed verloop van de vergadering
komen. De aanbevelingen, voor elke
nodig
is,
dan
kan
de
voorzitter
echter
ons staatsbestel, zal,nu, zoals toegezegd, aanvang 19.00 uur, de commissie finankomende vacature afzonderlijk, dienen
een
beperking
van
de
spreektijd
oplegciën
c.a.
in
het
Koetshuis;
dinsdags,
nader worden ingegaan op de bij raadsschriftelijk
en ondertekend te worden
besluit van 24 april jl. vastgestelde aanvang 20.00 uur, de commissie sport gen. Van dit spreekrecht kan gebruik
gezonden
naar
de scriba van de kerkeworden
gemaakt
direct
voorafgaande
(nieuwe) verordening op de vaste com- c.a. in de boerderij; woensdags, aanvang
raad: Ouderling D. Norde, Ruurloseweg
aan
de
agendabehandeling
door
de
20.00
uur,
de
commissie
algemeen
bemissies van advies en bijstand. Met
commissie. Het is derhalve niet mogelijk 48 en wel voor donderdag 20 september
ingang van september zijn de vergade- stuur c.a. in het Koesthuis.
om tijdens de vergadering mee te discus- a.s.
ringen van de commissies openbaar.
Voor eventuele wijzigingen in dit schema siëren. Van deze openbare vergadeNatuurlijk zijn er altijd zaken bijvoor- wordt verwezen naar de desbetreffende ringen zullen verslagen opgemaakt wor- Gezinsdienst-bloemendienst: 16 septembeeld in de persoonlijke of financiële publicaties. Gedurende de termijn dat den, die uiteraard ook weer voor een ber.
sfeer waarvan behandeling in de open- de stukken voor de commissievergade- ieder ter inzage liggen ter gemeente- Samen met de Jeugdkerk bereidt de
baarheid ongewenst wordt geacht. In ring ter inzage liggen voor de leden van secretarie, alsmede in de openbare Zondagsschool in dorp en Medler een
zo'n geval is het mogelijk in beslotenheid de commissie, kan een ieder hiervan bibliotheek. Ter inzage legging zal als gezinsdienst voor op zondag-over-eente vergaderen. Hiervoor is een procedure inzage verkrijgen, met uitzondering van regel plaatsvinden op de vrijdag direct week: zondag 16 september. Dit zal dan
in de verordening opgenomen.
die stukken die door B&W als "niet volgende op de vergadering. Het ge- de jaarlijkse bloemendienst zijn. Vanuit
openbaar" zijn aangemerkt. Deze stuk- meentebestuur hoopt middels uitvoering deze gezinsdienst, waarin dan ook enkeHoe weet'het publiek nu wanneer zo'n ken zullen daartoe ter inzage worden van bovengenoemde verordening "het le kinderen gedoopt zullen worden,
openbare vergadering wordt gehouden?
gelegd ter gemeente-secretarie alsmede besturen" van de gemeente Vorden worden bloemen gebracht naar de VorPublikatie hiervan zal plaatsvinden in de in de openbare bibliotheek. Ook hierop dichter bij de inwoners te brengen. Of dense Verpleegtehuizen en het Bejaarrubriek "gemeentenieuws" van dit blad, zult u attent worden gemaakt middels één en ander resultaat zal opleveren en dencentrum en naar zieken en hoogbealsmede op het gemeentelijk publicatie- publicatie in de rubriek "gemeente- in welke mate, hangt nu mede van de jaarden. De doopdienst in de Vordense
bord en wel tenminste vier dagen voor nieuws". Tevens is in de nieuwe veror- burgers af. In ieder geval zal een dorpskerk zal zo volgende week zondaghet houden van een dergelijke vergade- dening een spreekgelegenheid voor de informatieverstrekking over en weer - en morgen echt een gezinsdienst zijn. Voor
burgers ingebouwd. Een ieder kan, als dus in eerder stadium dan tot nu toe de kleinsten is er elke zondagmorgen
ring.
Als regel zullen de vergaderingen wor- hij over een bepaald agendapunt iets wil gebruikelijk - het gemeentelijke beleid in kinder-oppas in zaaltje 3 van "de
Voorde", Kerkstraat 15.
den gehouden op de dinsdag en de zeggen, zich hiervoor tot uiterlijk 10 al zijn facetten doorzichtiger maken.

25 jaar conciërge
huisl^udschool

Nieuws v.d. kerken

fililft

Gemeentenieuws

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

AGENDA:
September
6 Jong Gelre avondfietsvierdaagse.
7 Jong Gelre avondfietsvierdaagse.
Oranjefeest Wildenborch.
8 Oranjefeest Wildenborch.
12 Herv. vrouwengroep Linde
14 Jong Gelre, uitwisseling Wanneperveen.
15 Jong Gelre. uitwisseling Wanneperveen.
16 Jong Gelre, uitwisseling Wanneperveen.
18 N.C.V.B. bijeenkomst in Dorpscentrum.
20 Herv. vrouwengroep Wildenborch in
Kapel.
21 Volksfeest Linde.
22 Volksfeest Linde.
25 K.P.O.
26 Mode-show fa. Visser in zaal Bakker
26 Herv. vrouwengroep dorp.

TUINCENTRUM

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN
9 september 10.00 uur Ds. J. Veenendaal.
KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
Ds. J. R. Zijlstra.
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.
R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur.
Spreekuur: voor en na iedere dienst in
de pastorie te Vorden.
ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
v. Tongeren.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.

ijselweg 20

Herma & Willem

vierakker

Kraaykamp

UW TUIN RENOVEREN?
Kom vrijblijvend informeren

BURGERLIJKE ' ""
STAND
Ondertrouwd: F. B. E. Schroër en B. G.
M. Gotink, H. Kettelerij en G. C.
Bannink, A. A. B. Waarle en C. J. A.
Zents.
Gehuwd: W. A. de Goijer en J. G.
Gotink; H. te Velthuis en D. J. Nieuwenhuis; J. Schuin en N. C. van der Laag;
G. H. van Dijk en C. B. Schotsman; F.
H. Felix en D. A. C. Berenpas; F. S.
Woe en E. M. Koster.

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN
DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donderdag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.
BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333
POLITIE

tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.

WEEKEND-, AVOND- en NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur Dr. Wegchelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Wegchelaer.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. Rossel, Doetinchem, tel. 0834023120; H. van Baren, Lochem, tel.
05730-1870. Spoedgevallen 11.30- 12.00
uur.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand september mevr. Gille,
tel. 2151. Graag bellen tussen 8-9 uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag
bellen tuusen 8.30-9.30 uur.
OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.), tel. ,057531778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden. Tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.
MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.
GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP
Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.309.30 uur. Spreekuren leidster bejaardenhulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.
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.
Woensdagmiddag
voorlezen van 14.00-14.30 uur.

KERKHOPS SUPERMARKT

660O
~HèÈLküjï:.
re

^

1/OtL

ww

m

,&!£••

vers vlees

vleeswaren

/^.

öOQStf.

W&

If

6NÏ
WOi

i

^e
(JU4

l

7/»?ffiffl?
SCHEWIftmin&
A^T,

63
Les

Wc7^.

ias

=

18?^«

1^» JKMIÜK

^^t^^

>t§^^

.-'w'"^

gffi®

^
/TJ

^

^
[•«
-W.

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze zoon
en broertje
Martin Jan
Wij noemen hem
MARTIN
Jan en Tineke Leegstra
Peter
7251 WZ Vorden, 4 sept. '79
Brinkerhof 29
Met grote vreugde en dank
aan God geven wij u kennis
van de geboorte van onze zoon
JOHAN
Jan Heersink
Gerda HeersinkHammers
7251XB Vorden, 3 sept. 1979
B. van Hackfortweg 31
Geboren:
Werenfridus
zijn roepnaam is
WILLEM
zoon van
Willy Homma
Engelien HommaRemmers
7251WR Vorden, 30 aug. '79
Brinkerhof 8
Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van
ons zoontje
WOUTER
Bij het H. Doopsel krijgt hij
de namen
Wouter Johannes Cornelis
Bert en Liesbeth Boot
Vorden, 23 augustus 1979
Brinkerhof 22
Tijdelijk verblijft Wouter in
het Nieuwe Spittaal
Peter: Wim Nijenhuis
Meter: Gerrie Nijenhuis

Wij hebben besloten om de grote stap
van ons leven te maken en op donderdag 13 september voor het huwelijk te
kiezen.
BENNIE LEBBINK
en
ELLY PELLENBERG
Het huwelijk zal worden voltrokken om
11.30 uur in het gemeentehuis „Kasteel
Vorden".
De receptie geven wij in hotel Bakker
te Vorden van 15.30 tot 17.00 uur.
Toekomstig adres: Hoetinkhof 93 te Vorden

JAN BARGEMAN
en
MARGREET GROOT JEBBINK
gaan trouwen op vrijdag 14 september
1979.
Om 11.00 uur trouwen wij op het gemeentehuis te Vorden.

Mevr. Straatman-Uenk
kinderenen kleinkinderen
Vorden, september 1979
Ruurloseweg 38

FONGERS

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat de raad dezer gemeente in zijn
vergadering van 26 juni 1979 heeft besloten tot vaststelling van de „Verordening tot wijziging van de
Lozingsverordening riolering (2e wijziging).
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij
schrijven van 26 juli 1979, nr. 5739/61-WB006/jv
(ontvangen 6 augustus 1979), ingevolge artikel 198, 2e
lid van de gemeentewet, de ontvangst van deze verordening bericht.
Genoemde verordening, welke in werking treedt op
8 september 1979, ligt vanaf heden, gedurende drie
maanden ter sekretarie dezer gemeente, voor een ieder ter lezing en wordt tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar gesteld.

De receptie wordt gehouden in zaal Smit
Dorpsstraat 10 te Vorden tussen 15.30
en 17.00 uur.
Ruurloseweg 53, Vorden
Kerkhofweg 11, Warnsveld

Op zondag 9 september a.s. hopen onze
ouders
H. W. LENDERINK
en
G. LENDERINK-WASSEVELD
de dag te herdenken waarop zij 25 jaar
geleden in het huwelijk traden.
Wij hopen dit te vieren op maandag 10
september a.s.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de sekretaris,
de burgemeester,
J. Drijfhout.
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ingevolge het
bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ter openbare kennis dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij hun besluit van 8 augustus 1979, nr. 2350/231-RO102/mb, goedkeuring
hebben verleend aan de bij besluit van 19 december
1978, nr. 13 door de Raad van de gemeente Vorden
vastgestelde nieuwe overgangsbepaling, behorende
bij het bestemmingsplan „Buitengebied 1970".
Genoemd besluit van Gedeputeerde Staten en de
daarbij goedgekeurde overgangsbepaling liggen met
ingang van heden gedurende één maand voor een ieder ter inzage ter sekretarie, afdeling algemene zaken.
Aangezien bij Gedeputeerde Staten geen bezwaarschriften tegen genoemd raadsbesluit zijn ingediend,
kunnen gedurende genoemde termijn van een maand
slechts de gemeenteraad en de inspekteur van de
ruimtelijke ordening bij de Kroon in beroep komen.
Vorden, 5 september 1979.

Iedereen die hen wil feliciteren nodigen
wij uit van 15.30 tot 17.00 uur in caférestaurant Schoenaker, Ruurloseweg 64
te Vorden.
Annie - Ate
Gertie - Grada
7251 ML Vorden, september 1979
Onsteinseweg 24

Receptie van 19.30 tot 21.30 uur in caférestaurant ,,'t Wapen van 't Medler"
(fa gebr. Eykelkamp), Ruurloseweg 114
te Vorden.

zwart lak

KeikhoflHiin 1
Telefoon 05752 1309
Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

anno
BEL DAN
05735-1426
Specialisten met aandacht
voor u
AUTOBEDRIJF

Aanvang 20.00 uur bij café

de Boggelaar
Kaarten verkrijgbaar telefonisch
05752-1426

Ruurlo, Stationsstraat 18
Te koop: Reine Victoria appels. H. Hissink, Rietgerweg l
Vorden, tel. 05752-1370
Voor al uw
Familiefeestjes
Recepties en
Disco-shows
DRIVE-IN SHOW
VORDEN
met muziek voor jong en
oud.
Voor inlichtingen en boekingen tel. 05752-2679 b.g.g.
05753-2723

VAKANTIE
van 14 september tot en met 1 okt.

Kapsalon Sietsma
Dorpsstraat 1 -Telefoon 1984

VOLKSDANSVERENIGING

,CASTLE EIGHT'

start het seizoen 1979/80 op dinsdag 11 september as.
Eenieder is van harte welkom!
Verdere informaties: Mevr. R. Rombouts-Rijcken,
telefoon 05752-1861
mode nr 20

Hetnieuwe
NevedabreiboeK
nr20Ugt
vooruWaarW
TtXTlttENMOOE

Helm'mk

A. Jansen van den Berg Mens/c//é?/ste
Donderdag 13 sept. a.s. start ik weer een aantal kursussen VERMAGEREN IN GROEPSVERBAND max. 6 personen per groep. De kursus duurt 12 weken. De kosten
hieraan verbonden bedragen f 140, — . Aanmelden
liefst in de ochtenduren! Christinalaan 16, Vorden,
telefoon 05752-1507

€

ARATIE
en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Radio- of t.v. problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen
Tel. 05750-13813

Ook voor ü straks een
prachtige kleurenfoto
i
van uw

>$>

Binnenkort zult u in onze winkel een wat
ongebruikelijk tafereel aantreffen: een
mobiele fotostudio waarin u uw kind
(en u zelf) kunt laten fotograferen. Een
ervaren kinderfotograaf maakt werkelijk
unieke foto 's met heel bijzondere
hulpmiddelen. Zo kunt u b.v. kiezen uit
verschillende decors: 'n herfstbos,
zonsondergang, 'n leuke waterpartij,
mogelijkheden genoeg. Natuurlijk zijn er
ook effen achtergronden.

cognac calfs

zwart calfs/lak
Natuurlijk bij

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

M^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Geïnteresseerden voor de
Margriet knip- en naaikursus
in Vorden en omgeving kunnen zich vanaf heden aanmelden bij J. Pardijs, Almenseweg23, telefoon 2985

Muziek Ben La n si n k

Wij maken van oud weer nieuw

Vorden, september 1979
Brandenborchweg 10

Woensdagmiddag open

Het wisselvallig lot
Heeft u zolang gij leeft
Niet één geluk belooft
Dat niet een bijsmaak heeft
Zo is mest wel geen heiligheid
Maar doet wonderen
waar hij lijd.
Henk Graaskamp, Ruurloseweg

VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN

H. WALGEMOET
J. WALGEMOET-BATS

Te koop: een V/2 jarige stamboekram + ramlammeren.
B. Bargeman, Wilmerinkweg
l, Vorden, tel. 05752-1558

Te koop: 1200 liter tank op
onderstuk met plm. 5 meter
leiding. En Coleman kachel
(vergasser). Meijst, Het Hoge
57, telefoon 1714

autoccasion

Vorden
Zutphenseweg

Een merkfiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26, Vorden
Uw tweewielerspecialist

Gevraagd: werkster om l x
per week de praktijkruimte
schoon te maken.
Mevr. F. Haccou, Beatrixlaan
18, telefoon 6627

ZATERDAG 29 SEPTEMBER

DANSEN

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

ttaalstralen - Lakken - Moffelen
»k van houten balken
Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.

Op vrijdag 14 september a.s. hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen ons
uitgestelde 40-jarig huwelijksfeest te
vieren.

Occasion?

TEGER

Ds. Krajenbrink zal ons huwelijk inzegenen om 14.30 uur in de Hervormde
kerk te Vorden.

Vorden, september 1979
Rommelderdijk l
Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man, onze vader, groot- en
overgrootvader, zeg ik u allen
hartelijk dank.

Afkondiging Verordening tot wijziging
van de Lozingsverordening riolering
(2e wijziging)

Vorden, 5 september 1979.

Hartelijk dank voor de vele
felicitaties, kado's, bloemen
en kaartjes die wij op onze
trouwdag mochten ontvangen
Henk en Minie Meijerink

GEMEENTE VORDEN

UITSCHIETER

VAN DE WFEK

Tinneroy broekjes
maat 92 t/m 116
nu vanaf
Modecentrum

'n Zeer speciale prijs!
Elk gezin kan bovendien profiteren van een speciale aanbieding.
Voor het luttele bedrag van f 1,95 ontvangt u een prachtige kleurenfoto
op een formaat van 13 x 18 cm. Is uw baby jonger dan twaalf
maanden, dan ontvangt u die foto zelfs HELEMAAL G RA TIS.
Bovendien kunt u 'n paar weken later als u de foto ophaalt, een keus maken
uit een kom p Ie te serie opnamen. Zonder koopverplichting natuurlijk.

<c4,3U
DEZE WEEK

van donderdag 6 t/m zaterdag 8 september
V.S. Markt, Dorpsstraat 18, VORDEN
Ruurlo

Veelzijdigvoordeelvan
uwVivo-mdkman
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Tweede blad CONTACT - VORDEN

Veenendaal supermarkt opende filiaal te Vorden

De heer F. Bleumink, bedrijfsleider van Veenendaal Supermarkt in Vorden, toonde zich na de opening van de VS-markt
een tevreden mens. „Ik was verheugd een aantal oude bekenden terug te zien. Mensen die voorheen hun inkopen bij de VSmarkt in Zutphen deden en die nu hier de inkopen kwamen doen."
De winkel op zich is zodanig ingericht dat de klanten er prettig kunnen winkelen. Aan de rechterzijde (of beter gezegd de rechter straat) treft men een groot assortiment food-artikelen. Een straat van 28 meter onderbroken door een kollektie wijnen.
Lege flessen e.d. kunnen direkt vooraan in het pand worden „afgevoerd".

Twee avonden „Wierdense
Revue" voor v.v. Vorden

weer werd in Arnhem "afgemeerd",
waarna het gezelschap gezellig ging
winkelen. De heer G. Remmers die
namens het organisatiekomité een slotwoord sprak, wees er op dat dit het 25e
achtereenvolgende uitstapje was. Namens de bejaarden sprak de heer D.
Norde een dankwoord.

Zwemjeugd
naar Zutphen
Zaterdatg^rt in Zutphen het eerste deel
van de C^roerse D-competitie. Vorden
zal uitkon?en in poule II samen met de
ploegen uh Brummen, Hengelo, Lochem e^^^prssel. De zwemkommissie
van de V^roense zwemclub vertelde dat
nieuwe leden nog steeds van harte
welkom zijn. Men kan zich opgeven aan
het zwembad bij badmeester Westerik of
bij mevr. Timmer, de Boonk 7.

Diploma zwemmen

De festiviteiten rondom het 50-jarig bestaan van de voetbalvereniging Vorden
naderen het einde. En wat voor een einde. Zaterdagavond 8 september en maandagavond 10 september zal de bekende „Wierdense Revue" in het Dorpscentrum
een voorstelling geven voor leden, donateurs en genodigden.
De jubileumkommissie is er in geslaagd om door middel van diverse akties de gelden voor deze „klapper" bijeen te krijgen, zodat de aanwezigen deze revue-avonden gratis kunnen bezoeken.
Toen we Graads vertelden dat het de bezoekers nis kost zei hij: „leluu bunt hartstikke gek in Vorden, veur niks geel de zunne op. En holt ie er wel rekkening met
dat wie de duurst betaalde amateursuut Nederland bunt!"
Zoals bekend bestaat de „Wierdense Revue" al zo'n 25 jaar en heeft zij zich
staande weten te houden tussen allerhande beroepsgezelschappen. De medewerkenden zijn Graads, Dika, Moo en Hennik. De titel van de revue is: „Met trammelant op de kök'n".
Kaarten voor de „Wierdense Revue" zijn niet meer verkrijgbaar.

Uitstapje
Vordens Dameskoor
Op donderdag 30 augustus vond het
jaarlijkse uitstapje plaats van het Vordens dameskoor. Bestemming het warenhuis van Ter Meulen Post in Rotterdam. Na te zijn ontvangen met koffie in
de Euromast, kon men geruime tijd
wandelen in het warenhuis. Na een
koffietafel in Hillegersberg, aangeboden
door Ter Meulen kon men 's middags
het magazijn bekijken en werd men
rondgeleid door twee dames. Hierna
ging men weer richting Vorden waar
men om kwart voor zeven arriveerde. Al
met al een geslaagd uitstapje.

Oriënteringsrit
'Graafschapryders'
Zondagmiddag organiseerde de Vordense auto- en motorclub "De Graafschaprijders" een oriënteringsrit voor
auto's bromfietsen en motoren. De

heren B. Regelink en B. Horsting
hadden een parkoers uitgezet met een
lengte van 50 kilometer. In totaal namen
er 42 personen aan deze oriënteringsrit
deel. Na afloop reikte de heer B.
Regelink bij café Schoenaker de prijzen
uit.
De uitslagen waren: Auto's A-klasse: 1.
W. D. Wisselink, Ruurlo, 2. J. Luyten,
Hengelo, 3. G. Verstege, Hengelo. Idem
B-klasse: 1. A. J. Cortumme, Toldijk, 2.
A. J. Pols, Deventer, 3. B. Memelink,
Almen. Toerklasse: 1. J. Rörink, Neede,
2. J. Wuestenenk, Vorden, 3. L. J. M.
Wopereis, Lichtenvoorde. De poedelprijzen werden gewonnen door H.
Weenk, Vorden en H. J. Oolbekkink,
Holten. Onderweg was tijdens deze
oriënteringsrit een klassementsproef ingelast.

Boottocht bejaarden
De bejaarden hebben gisteren hun jaarlijks uitstapje per boot gemaakt. Het
lag in de bedoeling om naar de Westerbouwing te gaan. Vanwege het slechte

a.s. Zaterdag 8 september zal voor de
laatste maal dit seizoen in het zwembad
"In de Dennen" diplomazwemmen
plaats vinden voor alle zwemdiploma's.
Alle aanvangstijden zijn gepubliceerd
aan het zwembad. Voorts zullen de
laatste zwemlessen plaatsvinden op vrijdag 7 september a.s. Ook attenderen wij
u op de mogelijkheid te reserveren voor
de zwemlessen gedurende het volgende
seizoen, hetgeen uitsluitend geldt voor
degene die dit seizoen op zwemles
hebben gezeten, en de gewenste opleidingen niet succesvol hebben kunnen
afronden. Zij zullen onder voorbehoud
voor het volgend seizoen de voorkeursbehandeling krijgen. Opgave met ingang van heden tot en met 15 september
a.s. uiterlijk. Nadere inlichten en informatie aan de kassa van het zwembad.
Zaterdag l september jl. nam de zwemafdeling van de ZPC Vorden '64 deel aan
een zwem 3 kamp te Ruurlo welke werd
georganiseerd door de plaatselijke Zwem
en Poloclub Roderlo. Naast de organiserende vereniging en Vorden nam verder
hieraan deel de ploeg van Steenderen.
De ploeg van Vorden die afgelopen dinsdag de training hervatte, kwam niet
verder dan de derde plaats, Steenderen
die reeds bekerhouder was won met
overmacht, terwijl het organiserende
Roderlo tweede werd. Trainer M. J.
Westerik was teleurgesteld dat de oudere leden van de selektie verstek lieten
gaan, daar er volgens hem meer had
ingezeten indien de volledige ploeg kon
worden ingezet.

PIT-kollekte
Het is nog steeds de moeite waard om
jongeren te begeleiden en zeker jongeren
in militaire dienst. Er is heel wat geld
nodig om de protestantse geestelijke
verzorging voor de militairen de middelen te verschaffen die zij nodig heeft.
Steeds weer moeten bestaande zaken
worden uitgebreid en nieuwe worden
aangepakt. Neem b.v. Pro rege, de bond
die 37 pmt's in Nederland en 5 pmc's in
Duitsland exploiteert. Zij staat voor de

Aan de achterzijde vindt men de slagerij met daarnaast een diepvrieskast van groot formaat. De linkerzijde van de winkel is
geheel ingeruimd voor groenten, fruit, kaas, brood etc. de zogenaamde „versstraat". Naast de winkel en aan de achterzijde
van het gebouw is een parkeerplaats dat plaats biedt aan ongeveer 50 auto's.
De winkel heeft vier kassa's en een totale oppervlakte van 980 vierkante nieter. In totaal zijn er 17 mensen werkzaam in deze
VS-markt. De winkel is tussen de middag open. Zegt bedrijfsleider Bleumink: „Dit hebben wij als extra service voor de klant
ingebouwd". Op de openingsdag kwamen velen hun gelukwensen aanbieden en mocht de VS-markt Vorden zich in een zee
van bloemen en planten wanen.
opgave twee nieuwe militaire tehuizen te
bouwen, l in Duitsland en l in Den
Helder. Dit kost 'tonnen'. Wil het werk
in de bestaande tehuizen kunnen doorgaan, dan moet dit geld er extra komen.
Daarom is een goede PIT-kollekte van
groot belang!
De dominees in militaire dienst hebben
nog steeds geld nodig voor de aanschaf
van bijbels, lektuur enz. Maar ook als de
dominee in de kerst- of oudejaarsnacht
de wachtposten bezoekt, is het fijn iets te
kunnen geven. Juist... d^^nn omdat
het PIT er is! Het vorm^fëswerk op
"Beukbergen" wordt ook voor een deel
gefinancierd door het rijk. Maar dank
zij het geld dat het PIT beschikbaar
stelt, kan men b.v. goede J^>reksfilms
draaien en brochures aar^H&ffen over
de te behalen onderwerpen. Vandaar
dat "Beukbergen" zit te springen om
PIT-steun!

Winst voor Vordense dammers.
Ter voorbereiding op de kompetitie
speelde DCV uit Vorden een oefenwedstrijd tegen DVD Doetinchem. Vorden verloor met 14-10. De individuele
uitslagen waren: G. van Drumpt - H.
Grotenhuis 1-1; A. Holterman - C. v.d.
Schaaf 1-1; G. Prinsen - J. Masselink
2-0; G. Baas- Th. Slütter 2-0; G. van
Kampen - H. Ruesink 1-1; P. Arts - G.
Wassink 1-1; B. Okken - J. Lankhaar
1-1; J. Boswinkel - J. Lammers 0-2; A.
van Drumpt - J. Hoenink 2-0; M. Rouw
- H. Esselink 2-0; J. Bussers - B.
Wentink 1-1; B. Agelink - H. Wansink
0-2.

Wentink 0-2; Slütter - Hiddink 2-0;
Eckringa - KI. Kranenbarg 0-2. Jeugd
groep A: R. Brummelman - N. de Klerk
0-2; E. Bruinsma - W. Rietman 0-2; E.
Brummelman - H. Dijk 1-1; J. Dijk - R.
Bouwmeister 0-2; Groep B: J. v.d.
Kamer - G. Brinkman 0-2; J. Slütter - E.
te Velthuis 2-0; D. Hoekman - H. v.d.
Kamer 0-2; B. de Jonge - F. Rouwenhorst 2-0. Groep C: R. Bulten - B.
Voortman 2-0; M. Boerkamp - E.
Hengeveld 2-0; B. Nuesink - R. Mullink
0-2; B. Nuesink - R. Bulten 0-2; E.
Mullink - B. Voortman 2-0; J. Kuin - R.
Slütter 1-1.

Voor de onderlinge competitie van DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld: groep A Ruesink - Wesselink,
Masselink - Graaskamp 2-0; Krajenbrink - Grotenhuis 0-2; Groep B: A.
Wassink - Wiersma 0-2; Wansink Lankhaar 1-1; Hulhof - Rossel 1-1;
NATIONALE ZIEKENDAG
Eindelijk is het zover: op Curacao is het Hoekman - A. Graaskamp 2-0; BrumZONDAG 9 SEPTEMBER
nieuwe militair tehuis geopend! De melman - Bruinsma 2-0; Esselink inventaris komt voor partikuliere rekening. Opdat ook daar de marineman een
goed tehuis zal vinden, doet de CMB
voor Oost en West een dringend bereoep
op het PIT financieel te helpen! En dan
"Ziet maor da'j ow zo lange red, met un goed uur bun'k t'r wel
hebben we het nog niet eens over
Libanon gehad. De militairen daar
weer". "Dat zal wel lukk'n". Riek van 't Hafkamp stapp'n op de
krijgen alle steun die nodig is. Wat dat
fietse en ree vot nao 't darp um de neudugge boodschappen te
allemaal gaat kosten is nog niet precies
doen. Un betjen opgewonden was ze wel, ze wis ok dat ze dat an
bekend, maar dat er veel geld nodig zal
zichzelf te danken had, maor zo'at 't now was kon 't ok neet langer.
zijn is een feit. Ook hiervoor is de PITkollekte! Zoals u ziet is de geestelijke
Riek was now al un paar jaor bi'j 't Hafkamp inetrouwd. 't Ging
verzorging nog steeds een bloeiend
allemaole
wel aardug goed zo veur 't oge. Zee kon de mond altied
'bedrijf'. U kunt ervoor zorgen dat de
wel
aardug
too holl'n maor inwendug zat zee zich toch wel us op te
'groei' er in blijft. Stuur dus een
vrett'n. Zo was 't eur gewoonte um 's maondagsmargens, at ze de
PIT-kollektant niet met lege handen
wasse an de kante had, nao 't darp te gaon boodschapp'n doen. En
weg. En als er soms niemand aan uw
deur komt: ons gironummer is 5163
eiken maondagmargen weer, at ze weer in huus kwam, kon ze zien
t.n.v. PIT, Rijswijk. Dank u wel.
dat eur schoonmoeder, die in de andere helft van 't huus wonn'n,

Bi'j ons in d'n Achterhoek

Dammen
Zaterdag werd in "De Huve" te Eibergen de finale gespeeld voor de pupillen
van district oost. Er waren 15 deelnemers waaronder 4 dammertjes uit
Vorden: Henk Hoekman, René Brummelman, Patrick Eckringa en André
Plijter. Ze werden in 4 groepen verdeeld
en van elke groep ging er l over naar de
finale. In groep l werd Henk Hoekman
Ie, op een gedeelde tweede plaats
Mirjam Groot Zevert en Marcel Schippers uit Eibergen. In groep II won Jaap
Bakker uit Doetinchem met op de 2e ^
plaats André Plijter. In groep III speelde
zich René Brummelman naar een eerste
plaats terwijl Herman Bennink uit Eibergen tweede werd.
In groep IV plaatste zich Patrick Eckringa op de eerste plaats. Deze spelers
moesten toen uitmaken wie uiteindelijk
de sterkste zou zijn. De uitslag was: 1.
René Brummelman, 2. Henk Hoekman,
3. Herman Bennink, 4. Patrick Eckringa, 5. André Plijter, 6. Jaap Bakker. Na
afloop reikte de heer A. v.d. Boor de
prijzen uit en wenste de eerste drie
spelers veel succes in de finale welke op
22 september in Arnhem zal plaatsvinden.

de wasse op 'n draod weer had vehangen. Zee had t'r met Drikus,
eur man, al uut en t'r nao oaver epraot. Drikus wol, um de goeie
vrea te bewaarn, zien mooder daor ok neet te volle van zeggen.
Maor Riek had t'r de boek goed van vol. Zelf had ze eur
schoonmoeder d'r ok al wel us wat van ezeg maor die had neet
anders edaon as 't allemaole liegen heiten. Nao lange prakkezeern
had zee d'r now wel wat opevonn'n, dat de waorheid wel an 't lichte
mos brengen.
Drikus ging maor wieter met 't andivie-planten zett'n naodat Riek
was wegefietst. 't Had 's nachs goed ereagend en de loch lek t'r wel
nao dat t'r nog meer nattugheid kwam. Dan mos i'j zu'k werk
maor daon, 't scheal'n ow um mooi betjen gieten. Hee was goed en
wel weer te gange too hee opens op zied van 't huus un gerear
heurn. Dat was zien moeder die zo tekeer ging, dat heurn e drek.
"Wat maak i'j dan toch". Zien moeder kwam um, geheel uuttertied, al integen vlechten, ,,'n Helen wasdraod steet onder stroom,
ik had al wel dood können wean". "Kom, kom, zo'n vaart zal 't wel
neet lopen". Drikus ging d'r maor us hen. Lange had e neet wark
um te zien dat 'n wasdraod inderdaod onder stroom ston. Maor 't
was maor schrikdraod dat 't olde mense zo van de wieze had
ebrach. Van 'n hoek van de weie leep un dun iezerdraödjen nao 'n
wasdraod. Hee hoeven neet lange nao te denken oaver wie um dat
elapt zal hemm'n.
Too Riek weer bi'j huus kwam hef Drikus eur samen met moeder
maor 's an de taofel ezet en wier alles uutepraot. Moeder kump
now vaste neet weer an 'n wasdraod en Drikus en Riek leaft samen
heel wat gelukkuger wieter bi'j ons in d'n Achterhook.
H. Leestman.
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GROENLO
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BORCULO

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V.
Vanwege
de opening
van onze
8e V. S.-ma r kt
deze week
opnieuw
een reeks
feestaanbiedingen

SMARIUS

BESCHUIT

CHEQUE NO

pak a 2 rol

DEZE WEEK BIJ UW

VS MARKT IN VORDEN

MALSE BIEFLAPPEN

TEGEN INLEVERING VAN
CHEQUE NO.1

500 gram

Sucadelappen

DOBBELMAN

500 gram

ZEEPPOEDER

FEESTPRIJS

vacuüm of bonen
pak 250 gram geen 440
Of 398 maar

3251
_

PATÉ'S
diverse
soorten
100 gram

150 gr. deze week'

ROODMERK
KOFFIE

*

Runderhart

500 gram
ïKtü _M_

Boeren
metworst

'SUPERUNIE

flacon 11/2 liter
geen 298 of 269 maar

2981

Maandag 10 sept MAGERE SPEKUIPPEN kilo . . . 498 l
Dinsdag 1 1 sept VERSE WORST kilo ......... 698 i
Woensdag 1 2 sept NEKCARBONADE 500 gram . . . 348

CONSUMENTENTESTEN
HEBBEN HET BEWEZEN
DE KWALITEIT NIET TE EVENAREN

[WASVERZACHTER

698

Verse braadkuikens
heel kilo_

ROBIJN

Ossenstaart
500 gram

SAKSISCHE LEVERWORST
150 gram deze week

*FEESTPRIJS!

#
La vache qui-rit

Karnemelk

ZUIVEL KOOPJE

GROENTE- EN VLEESAANBIEDINGEN GELDIG
T/M ZATERDAG

pure pack 1 liter
geen 96 maar

VANILLE

DEZE WEEK

pure pack a 1 liter

REKLAMES GELDIG
VAN 6 SEPT. T/M 1 2 SEPT. 1 979

3 smaken
van 298 voor

_*9

BONA

*.

157

kuip
500 gram

HIERBIJ GRATIS 1/2 LITER CHOC. VLA

> •;.

VUL NU UW DIEPVRIESVOORRAAD AAN!!

Pracht bloemkool Per stuk
' rCCdIMHNDICUIIVb MBBMV
BETUWE EXTRA

tjjfïjl

confiture jam
AARDB. ABRIKOZEN- KERSEN

pot geen 255 maar

tomaten ketchup

179
179

449

per fles nu

sinas - pub of cola
set a 1 2 plastic flesjes

Roosvicee

Green spot

FLE&0.6 LITER

limonade zonder prik
fles 1 liter
Voor uw huisdier

geen 345 of 298 maar

Unox groentesoep

4 borden blik
geen 1 55 of 1 25 maar

Dureya maizena
pak 400 gram

Knorr satehsaus
pak van 1 98 voor

259
105

95
169

pak a 4 rol
van 159
voor

^m^/
129

i^SSSSSSSSSSSS^^

kipperagout

blik 400 gram
BECKERS

frikadellen
doos 20 stuks

60 x 5 8
van 175
nu voor

FEESTAANfflEDING*
\
*
Calvé * * * * *
borrelnoten no .1-2-6
*

geen 198 of 179
maar nu
Veluws

1 OQ
1 vö

109

i

Per bak a 8 stuks
EET HOLLANDS FRUIT, DAG IN DAG UIT!!

Benonie of James Grieves forse maat handappelen

l
225 l

draagtas met 2 Vi kg

Rjne Clapp's Favorite handperen 2% kg

volkorenbrood

800 gram gratis gesneden

155

2 bossen snijbloemen Asters cip s
(kleine gladiool) samen

-w

NUTS

Frolic hondenbrood

pak 500 gram

525

pak 3 stuks
geen 180 of 149 maar

Pracht Croton Bravo vanesovoor.

129

W.K. FRIESE KOEK

175

lekkerbekjes

145

pak

MAN N l LA

ANTON HUNNINK

l POPLA 1000
i TOILETPAPIER

i-

Gonzalez Tablas i^wwn?
sherry 4 types
HERSHI

grote fles 0.425 liter

i

EIGEN IMPORT
iÉJifeSjÉ,:-: :

CALVÉ

i

' rCCOIHHNDICUINU

139
595

o^
89

kokoscarree's

125

pak 12 stuks

Roomboterkoekjes
pak 200 gram

135

Erdal
TOILET.BLOC
van
149
voor

-

j.^<j
125

Sonnema
beerenburg
fles 1 liter
geen 1350
maar
GUYGAUTHIER

geen 1350
of 1295
maar
FLORIJN

citroen

:r™ i1395
ass s** „„
Cognac

fles

Citroen Ruesink Ruurlo
Onderstaande auto's staan in onze Eurocasionhal aan de Venterkamp 11
(aan de Rijksweg Ruurlo - Groenlo)

Citroen 2000 S
Citroen CX2mD

1975
1978

CitroenCX2mü.... 1976-77
Citroen CX 2000 Super
1977
Citroen CK 2400 Pallas Injectie
automaat - schuif dak

1977

Citroen GS ciui. Break.... 1975-76
Citroen G Special Break... 1977
Citroen GS Club ... 1973 t/m 77
Citroen CX 2000 Super LPG 1976

Citroen G Special. ...1976-1978
Citroen Ami 8 Break ..... 1976
Citroen Dyanne 6 ....... 1978
Citroen LN ........ 1977-1978
Citroen 2 CV 6 ...... 1977-1978
Citroen 2 CV 4 . . . 1975 t/m 1977
Citroen Dyane 6 ........ 1976
BMW 525 Automaat met LPG. . 1977

BMW 528
Mazda 323

1977
1978

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

Alfa Alfetta 1,8
Austin Allegro 1100
1976
SimcallOO
1975
SimcallOOLS
1976
Mitsubishi 1200 Lancer ... 1977
Opel Ascona 16S
1974
Renault 5
Renault 6
Alfa Romeo LPG.

1976

Toyota Corolla
1977
Toyota Carina 1600 met LPG 1978
Nu ook fabrieksnieuwe

Heinemann bagagewagens
350-400-500 kg.

1977
1975
. 1975

In vele uitvoeringen
uit voorraad leverbaar

Kom ook eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen. Alle auto's met volledig 3 of 6 maanden garantie. Inruil- Financiering en Leasing mogelijk.

Automobielbedrijf A. Ruesink Ruurlo
Verkoop nieuwe automobielen: Borculoseweg 21
Verkoop gebruikte automobielen: de Venterkamp 11

Aardappels rooien
met een bijna nieuwe bunkerrooier in technisch perfecte
staat ?
bellen !
Tel. 05753-1399

dan

Mister Steam
is te huur...

Telefoon 05735 - 1753 - 2004

vee- en vleeshandel bv
exportslachterij

u l

Met Mister Steam kunt U zelf uw tapijt,
vloerbedekking of meubelstoffering reinigen.
Mister Steam is een handige reinigingsmachine die dankzij een uniek procédé uw
tapijt in een oogwenk weer als nieuw maakt l

Voor onze transportafdeling vragen wij voor het vervoer van
levende varkens een

CHAUFFEUR

Koningsweg 18 - Hengelo (Gld.)

Onze gedachten gaan uit naar iemand met kommerciële inslag
en die zelfstandig kan werken.

voor ai uw loodgietermaterialen

Sollicitaties aan:

naar de vakman, met gratis advies.

D. J. Janssen's Vee- en Vleeshandel B.V., Kanaalpad 30, 7321 AP Apeldoorn, telefoon 055-267155
of Horsterkamp 27jQrden, telefoon 05752-2214

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTHMK
Het Hoge 20 - Vorden

Energie -besparing

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf
*
*
*
*

*
*

Open haard vervangt uw c.v.-ketel

reinigt sneller dn grondiger dan elke andere
methode
al het vuil wordt verwijderd (niet
verspreid zoals bij shamponeren! )
géén gebruik van shampoo, dus geen
kleverige resten in het tapijt na reiniging
reiniging met Mister Steam houdt het
tapijt langer schoon en verlengt de
levensduur
licht in gewicht, gemakkelijk te bedienen
lage huurtarieven

Inlichtingen over huur- en schoonmaaktarieven bij:

kapaciteit van 20.000 tot 65.000 Kcal,
ri

®
•«EL® t

WONirUGINHICHTING
MANUFACTUREN

iinrinu

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstandigheden» géén onderhoud» binnen 11/2 jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

Roggebrood

H. J. BERENDS

dat zal U goed smaken
en het is gezond.

Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

VAN

Aannemersbedrijf UU r rCnS B.V.
Hengelo
Tel. 1729

VERHUUR VAN LAADSCHOPPEN
EN KRANEN

Wij vragen:

AANNEMINGS- EN WEGENBOUWBEDRIJF B.V.
Vorden, telefoon 05752-6691

VERDER ZIJN WE DEALER VAN:
a) Oldenstijn open haarden; b) Belfires open haarden; c) Helex; d) Superior-haarden met reserve
verwarmer; e) DRU- en Ardigas-open haarden.

Prijzen vanaf f 8,50 per kub. meter al
naar gelang de afstand.

DOSTAL's

VOORDELEN C.V. CIRKELBELUCHTING OPEN HAARD:

ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Dostal bellen

1) c.v.-ketel; 2) c.v. cirkelbeluchting open haard;
3) toevoerleiding; 4) retourleiding

A) energie-besparing (kredit-nota's van gasrekening zijn reeds door diverse gebruikers ontvangen); B) geen zuurstofgebrek in de woonruimte; c) geen kondensvorming op de ramen; d) geen
ontregeling van de bestaande c. v.; e) geen stof en as in de woonkamer.

UIT EIGEN BAKKERIJ

Ophoogzand of
straatzand nodig?

1) beluchtingskanaal; 2) as-emmer; 3) rooster;
4) verwarmingstank; 5) zijwand(en); 6) stelplaat;
7) verloopstuk + klep

Openingstijden:

Vorden
Tel. 6648

Metselaars
Vakbekwame en energieke medewerkers bieden we goede beloning.

Maandag t m vrijdag
V;IM 9.00 t m 12 30 uur
en 13.30 tot 1 /.00 uur
Zaterdags VHM 'J.00
12.30 uur
Vrijdagavond van i
tot 21.00 uur

H.C. l
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

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

J0TUL

wie nu nog een
schoorsteen heeft
kan olie of gas
besparen

Oslo. Noorwegen

Te koop: g.o.h. Yamaha Trail
4 versnellingen. Cuppers, Eikenlaan 6, Vorden-Kranenburg, tel. 05752-6648
Te koop: l ha snijmais; 1,9 ha
kuil- of voergras. G. Hummelink, Spiekerweg 4, Vorden,
telefoon 1252

Gratis
kleurvergroting
13xl8enl3xl3
Bij afhalen ontwikkelen afdrukwerk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.
Te koop: eikenhouten vaten
ƒ 57,—210 liter inhoud.
Het Gulik 12, tel. 05752-2230
GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,.
Vorden. Tel. 1301

Zondag 9 september

(en veel gezellige open haard-uren beleven)
De centrale verwarming is wél gemakkelijk maar niet gezellig. En kost veel
energie en dus geld. Goed idee: haal weer natuurlijke warmte in huis.
Niet met een ouderwets potkacheltje, maar met zo'n fraaie, houtgestookte
J0tul . . . een kachel, die tegelijk open haard is. Wie een schoorsteen heeft, kan
'm zo weer stoken. Behaaglijke warmte, die bovendien gas of olie bespaart.
En een kachel, die u bij verhuizing rustig mee kunt nemen. Kom ze eens bekijken
bij ons in de zaak. En ontdek hoe gezellig een echt houtvuur kan zijn met zo'n
sfeervolle J0tul.

Kunstgebittenreparatie

Bill Bradley Band

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
Na zo'n wisselvallige zomer zitten we zo weer in het najaar.

Drogisterij
TEN KATE

De vakanties zijn weer voorbij en de tyd om de

TUIN

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

te veranderen of vernieuwen is er weer.

Schoenreparatie

Misschien heeft U al

bij ons steeds vlug klaar!!
WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.
Gratis aangeboden:
drijf mest.
Krijt, Delden.

Dikke

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden
Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P.,
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618214.
Sigarenmagazijn
„DEOLDEMEULLK"
Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.
Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9 - Tel. 1301

ideeën
opgedaan

maar hout
is ook niet goedkoop!
Dat klopt. Koop het daarom ook niet kant en klaar, maar verwerk het zelf.
Het zagen is geen probleem met zo'n robuuste Homelite motorzaag, die het hout
voor een heel seizoen in een paar uur tot blokken zaagt. Ja, als u er vele
winters warmpjes bij wilt zitten: kom dan ga^iw eens langs bij

barendsen

WM helpen U graag deze verder uit te werken of een geheel nieuw
plan te maken, dit alles met

tekening en kostenberekening,
geheel vrijblijvend
Ook DOE-HET-ZELVERS helpen wij graag met hun

tuinplcmnen
WIJ KUNNEN ZORGEN VOOR DE

TOTALE TUIN
aanleg en onderhoud
ZUTPHENSEWEG 15 -VORDEN - TELEFOON 1261

zoals:
PLANTEN - VERPLANTEN - GRONDWERK
STRAATWERK - METSELWERK - VIJVERS
PERGOLA'S - RONDHOUT enz. enz.

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo (G.) - Telefoon 05753-2619

HERFST
MODE

FRUITVERKOOP
JAMES GRIEVE
elke zaterdag van
9-12 uur.

Voor een goed bed
naar de beddenspecialist
Wij brengen een goed assortiment bedden, matrassen
etc. o.a. diverse

TIENERBEDDEN
in grenen, blank en bruin gelakt.

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden

TIENER AANBOUWBOXEN (grenen)
disco-, deur-, lade-, boeken-en
opzetboxen vanaf

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goeden nier duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,SIGARENMAGAZIJN

POLYETHER MATRASSEN

„De Olde Meulle"

DEKENS, DONSDEKBEDDEN

43,00

ALLE MATEN IN VOORRAAD

Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

diverse merken o.a. Irisette.

„Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks
f 17,SIGARENMAGAZIJN

vanaf

„De Olde Meulle"

vanaf

69,50

SPREIEN

34,50

Fa. v.d. Wal. Tel. 1301.

SLAAPKAMERTAPIJT
MEENEEMPRIJS per meter

voor goed
antiek

... .

Wooncentrum

Ruurlo

tuucn Doctinchcm en Ruurlo
VeldheckMwcc n - u
OV7V» 491

VORDEN TEL. (05752) 1381

Vrijdags koopavond, woensdagmiddags opei), maandags gesloten

29,00

Derde blad CONTACT - VORDEN

Donderdag 6 september 1979
41e jaargang nr. 26

Avondfietsvierdaagse van start

moesten namelijk aantreden zonder Vorden diep weg. Reunie kreeg nog J. Waarle kon de stand op 2-3 brengen.
Ernst te Velthuis, Geert Heersink en enkele goede kansen. Uit een daarvan Hoewel Dinxperlo op eigen helft werd
Bert Vlogman en Jan Addink. Dat bracht Vink de eindstand op 2-5.
teruggedrongen, kon men toch de stand
echter de Borculoërs op vrij eenvoudige
verhogen: 2-4. Vlak voor het einde
wijze de thuisclub met 2-5 opzij zette Ratti l - Dinxperlo l 3-4 [Zaterdag].
bracht J. Nijenhuis via een strafschop de
doet het ergste voor de toekomst ver- Sv. Ratti l, de kersverse tweede klasser eindstand op 3-4 waarmee vooral Dinxmoeden wanneer weer een beroep op moest zaterdag de eerste wedstrijd aan- perlo tevreden mocht zijn.
spelers uit het tweede team moet worden binden tegen de ook nieuwkomer Dinxgedaan. Het "gat" tussen Vorden l en 2 perlo. Ratti was in deze eerste competi- WWV l - Ratti l 2-2 [zondag).
blijkt levensgroot, waarbij niets ten tiewedstrijd lang niet compleet, maar Het eerste team van Ratti afd. zor\dag is
nadele gezegd van de inzet van de liefst drie spelers ontbraken. De open de competitie redelijk goed begonnen
invallers deze zondag. Er werd keihard plaatsen werden ingenomen door spelers door in de uitwedstrijd tegen WWV l
gewerkt, maar de klasse ontbreekt nu uit het tweede elftal, die er al een wed- een 2-2 gelijkspel te behalen. Het ging
eenmaal.
strijd op hadden zitten. Bij de thuisclub de eerste helft gelijk op, WWV scoorde
viel er nog weinig verband te bespeuren via de middenvoor na twintig minuten
Toch kreeg Vorden al na tien minuten
in het vertoonde spel, de gasten waren een openingstreffer, waardoor de rust
een geweldige opsteker toen Eddy Hiddink in een korte draai schoot en de bal heer en meester. Dinxperlo scoorde al met een 1-0 voorsprong inging. Na de
spoedig het eerste doelpunt door de thee werd het eerst 2-0 waarna bij Ratti
via één der Borculoërs in het net verdween 1-0. Dit betekende dan ook middenvoor, waarna men zelfs uitliep Jos Jansen door Martin Heuvelink werd
tot een 3-0 voorsprong. Vlak voor rust vervangen. Wim Koers wist de achtertevens een van de sporadische Vordenmocht Ratti een vrije trap nemen die stand te reduceren door een in het veld
akties in de eerste helft. Reunie nam na
door J. Nijenhuis vanaf 20 meter on- teruggespeelde bal opnieuw, maar nu
dit openingsdoelpunt het heft in handen
houdbaar werd ingeschoten, ruststand zuiver, in te schieten: 2-1. Tien minuten
en speelde zoals de ploeg dat zelf wilde.
1-3. In de tweede helft speelde Ratti voor tijd scoorde Theo Polman de verHet was de handige Doppen die na een
bet»*- *>n Kir.«v r»„n conditioneel sterker. diende gelijkmaker: 2-2.
kwartier 1-1 liet aantekenen. Vijf minuten later was het dezelfde speler die met
een juweeel van een kopbal voor 1-2
zorgde. De ruststand. In de tweede helft
bracht Kromberg al na drie minuten de
marge op twee goals 1-3. De strijd leek
gestreden. Vorden kwam echter nog
waardevaste verzekering
eenmaal terug en via een wirwar van
tegen kosten van
spelers frommelde Eddy Hiddink de bal
begraven en cremeren
over de lijn 2-3. Even leek Borculo te
Dinsdagavond startte de Avondfietsvierdaagse bij hotel Bloemendaal. De organisatie is in handen van Jong Gelre Vorden. wankelen. Het bleek gezichtsbedrog
Inlichtingen: A.G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden. Tel. 05752-1844
want toen Vink voor 2-4 zorgde, zakte

Monuta Stichting

Anneke Honig voor derde keer kampioene Schietwedstrijden
Finale heren afgebroken door slecht weer Wisselbeker voor H. Weyenborg.
Door de afdeling Gelderland van de
Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters, werd in samenwerking met de
fa. Martens het grote jaarlijkse schiettoernooi gehouden op kleiduiven, doubletten, inkomende duiven, lopend
haas, dwarsvliegers en afgaande doubletten. Een en ander op de bekende
schietbanen het Hameland in het Galgengoor. Er waren ondanks de vele
regenbuien veel deelnemers die een
sportieve strijd streden met als middelpunt de fraaie Hameland-wisselbeker,
die in 19^j^erd gewonnen door de heer
H. J. V^W^rink uit Haaksbergen, in
1978 door de heer G. van Veldhuizen uit
Almen.

,

De finalistes Anneke Honig (links) en Josha van Wijk.

In de stryd om het tenniskampioenschap van Vorden zorgde André Jas bty de heren
A voor een verrassing door in de halve finale Hans van Lochem te verslaan. Het niet
helemaal fit ztyn van Hans deed niets af aan de prachtige overwinning [6-1, 7-5].
Jammer was het dat de finale partij
tussen André Jas en Rinus van Belm
tijdens een zeer spannend gevecht moest
worden afgebroken. Gerry Ubink zorgde
bij de dames A, in de halve finale voor
de grote verrassing door het Anneke
Honig zo lastig mogelijk te maken, dat
pas in de derde set de beslissing viel (1-6,
7-6, 6-3). Joska v. Wijk werd na een
zwaar bevochten zege op Tiny Hompe de
andere finaliste. In deze finale bleek
Anneke de sterkere van Joska, die tot
het einde bleef vechten en daardoor de
spanning er in hield.
In de B selektie werd Peter Bielawski
kampioen door een overwinning op Theo
ter Beek (6-2, 2-6, 6-1). Bij de dames
was het Truus Brandenbarg die won van
Frieda Oostenenk (7-5, 6-3). Ook by de
andere junioren zijn de kaarten geschud. Ton van Snellenberg werd de
nieuwe juniorenkampioen door met 6-1,
6-2, te winnen van Peter Tuin. Bij de

Touwtrekken
Vorden-jeugd wint bekertoernooi in
Zieuwent.
Als laatste voorbereiding voor de Europese Touwtrekkampioenschappen, die
het komende weekeinde in het Zweedse
Jönnköping worden gehouden, kwamen
alle prominente Nederlandse touwtrekploegen bijeen op het in Zieuwent
gehouden NTB-bekertoernooi. Deze
krachtmeting werd georganiseerd door
de plaatselijke vereniging DES. Er werd
door liefst 32 ploegen aan deelgenomen
in de 720 kg. de jeugdklasse en de 640
kg. klasse. In de morgenuren startte
men met de wedstrijden in de 720 en
jeugdklasse. Bij de jeugd domineerden
de Vordense jongeren, die beslag legden
op de beide eerste plaatsen. Uitslagen:
Jeugd: 1. Vorden l, 2. Vorden II, 3.
Oosterwijk, 4. Bathmen, 5. EHTC, 6.
Eibergen II, 7. Eibergen I.
Eibergen sterk.
In de 640 kg. klasse speelde men in
verband met de grote deelname in twee

meisjes slaagde Tinka Stertefeld erin
van haar rivale Jolande Klijn te winnen,
na een spannende strijd. (6-3, 2-6,
6-3). De verdere uitslagen: Groep A
heren l en 2 finale zondag a.s. 3. H.
Dekker, 4. H. v. Lochem. Dames 1. A.
Honig, 2. J. v. Wijk, 3. T. Hompe, 4. G.
Ubink. Groep B. heren 1. P. Bielawski,
2. B. ter Beek, 3. B. Brandenbarg, 4. K.
Ubink, Dames 1. T. Brandenbarg, 2. F.
Oostenenk, 3. J. Wullink, 4. A. Venhuis. De overige winnaars: mix R. van
Beem/T. v. Houte, herendubbel A,
Finale 9 september herendubel B P.
Bielawski/B. ter Beek. Dames dubbel:
A. Honig/J, v. Wijk. Junioren: A.
jongens 1. T. v. Snellenberg, 2. P. Tuin.
Meisjes: 1. T. Stertefeld, 2. J. Klijn. B.
jongens: 1. R. Ubink, 2. R. v. Houte.
Meisjes 1. M. ter Brake, 2. N. Roerdink
Veldboom. Mix: Karin Klijn/Ton v.
Snellenberg. Herendubbel: André Berends/Ton v. Snellenberg. Dames dubbel: Jolande Klijn/Tinka Stertefeld.
poules. In poule A toonde Eibergen zijn
klasse door onbedreigd te winnen, terwijl in de B-poule Vorden nog net voor
Heure de eindzege kon pakken. De uitslagen waren:
640 A: 1. Eibergen, 2. Bussloo, 3.
Erinchem, 4. Bisons, 5. Bathmen, 6.
Oosterwijk, 7. DES, 8. Vorden en
EHTC. 640 B: 1. Vorden, 2. Heure, 3.
Noordijk, 4. Eibergen, 5. DES, 6.
Bisons. 7. EHTC, Bathmen en Erichem.
De drie eerstgeplaatsten gingen over
naar de finale. Na felle strijd kon
Eibergen al algeheel winnaar tevoorschijn komen en bevestigde hierdoor op
waardige wijze het behaalde kampioenschap. Uitslagen finale: 1. Eibergen, 2.
Bussloo, 3. Erichem en Noordijk, 5.
Heure, 6. Vorden. De wedstrijden werden geopend door DES-voorzitter de
heer A. Wopereis, die ook na afloop de
prijzen, bestaande uit bekers aan de
aanvoerders overhandigde. Bondsarbiters waren de heren H. Nijenhuis, G.
Nieuwenhuis, G. Knoop, T. de Haan en
Alb. Weenk. In de jury assisteerden de
dames R. Nieuwenhuis, Fien Weenk,
Oukje Herder en Anja Bree.

Dit jaar^B! de heer H. Weyenborg uit
eiTen de meeste voltreffers te
Haaksbei^en
plaatsen op de vaste baan en kwam met
200-200 als de beste schutter uit de bus.
Hij won hierdoor niet alleen de wisselbeker maar tevens de fraaie koelkast. Bij
de deelnemers op de vaste baan moest er
op alle vier banen worden geschoten om
voor een prijs in aanmerking te komen.
Per deelnemer werden twee kaarten verstrekt. Winnaar en algeheel kampioen
op de vaste baan werd: H. Weyenborg
uit Haaksbergen met 200-0200. De
verdere uitslagen op de vaste baan
waren: 2. J. Hydra, Nunspeet, 3. G.
Weyenborg, Haaksbergen, 4. B. en
Dam, Rietmolen, 5. Joh. Wullink,
Vorden.
Vrtfe banen: Baan l inkomend serie a5:
1. H. Lubberdink, 2. Kamperbeek, 3.
Brinkhof, Vorden. Baan 3 doubletten
serie a3: 1. Joh. Wullink, 2. Seesink, 3.
G. v.d. Peyl. Baan 4 lopen haas serie a5:
1. H. Weenink, 2. Boschker, 3. Besselink. Baan 5 dwarsvliegers serie a5: 1.
H. Weyenborg, 2. van de Akker, 3. Joh.
Wullink.

Voetbal

Nederlandse touwtrekteams naar Europese
kampioenschappen in Jonköpping, Zweden
Ook Vorden van de partij

Over enkele dagen zullen liefst twaalf Nederlandse touwtrekploegen, al of niet
begeleid door supporters, uit Oost-Gelderland, de Veluwe, Twente en NoordHolland voor een Nederlandse "trouwtrek-invasie" in het Zweedse Jonköpping
zorgen. Het zijn de sterke mannen van de Nederlandse Touwtrekken Bond, die
zullen proberen om de vaderlandse kleuren hoog te houden op de Europese
Kampioenschappen touwtrekken, die op zondag 9 september a.s. in deze Zuid
Zweedse stad worden gehouden.
De Europese Kampioenschappen 1979
worden georganiseerd door de Zweedse
Touwtrekkers Bond onder auspiciën van
de TWIF, de Tug-of-war International
Federation. Hieraan zullen behalve de
teams van Zweden, ploegen deelnemen
uit Noord Ierland, de Republiek Ierland, Italië, Zwitserland, Frankrijk,
Wales, Duitsland, Engeland en Yersey.
Er wordt getrokken in de 720, 640 en
560 kg. klasse, terwijl voorafgaande aan
de Europese Kampioenschappen de zgn.
Open Internationale Touwtrekwedstrijden - dit zijn vriendschappelijke krachtmetingen - tussen de aangesloten landen
zullen plaatshebben op zaterdag 8 september.

Uitslagen Sv. Ratti
Afd. zaterdag: Sv. Ratti l - Dinxperlo l
3-4; Sv. Ratti 2 - Sp. Eefde 2 0-3; Sp.
Eefde 4 - Sv. Ratti 3 5-2.
Afd. jeugd: Baakse Boys Al - Sv. Ratti
Al 7-0; Sv. Ratti B2 - Oeken BI 2-4.
Afd. zondag: W.W.V. l - Sv. Ratti l
2-2; Sv. Ratti 2 - De Hoven 86-1; Erica 7
- Sv. Ratti 30-1; Sv. Ratti 4 - Be Quick 7 De Nederlandse ploegen zijn, evenals de
laatste jaren het geval was, alleen
2-22.
Afd. dames: Sv. Ratti l - Klarenbeek l clubteams. In de zwaargewichtklasse de
720 kg. zal het achttal van Eibergen 10-0.
- dat dit seizoen verrassend nationaal
kampioen werd - ons land vertegenwoorProgramma Sv. Ratti
Afd. zaterdag: Voorst l - Sv. Ratti 1; digen. Een ander achttal van Eibergen
Eerbeekse Boys 3 - Sv. Ratti 2; Sv. Ratti zal de Nederlandse kleuren proberen zo
hoog te houden in de 640 kg. klasse. Dit
3 - A.Z.S.V. 9.
team
werd evenals in 1978 nationaal
Afd. jeugd: Sv. Ratti Al - Dierense Boys
Al; Sv. Ratti BI - S.H.E. BI; Sv. Ratti kampioen, zodat het wel uniek genoemd
mag worden dat twee Eibergenploegen
B2 vrij.
naar Zweden gaan. Voor het eerst heeft
Afd. zondag
Sv. Ratti l - Keyenburgse Boys 1; Sv. de TWIF nu ook de E. K. voor 560 kg.
Ratti 2 vrij; Sv. Ratti 3 - Witkampers 8; teams ingesteld, voor ons land en de
NTB is hiervoor Bekveld uit Hengelo
Erica 4 - Sv. Ratti 4.
Afd. dames: Columbia l - Sv. Ratti 1; afgevaardigd dat dit zomerseizoen de
nationale titel in deze klasse won.
Sv. Ratti 2 - Witkamers.
Vorden thuis kansloos tegen Reunie 2-5.
Dat Vorden het zondag tegen Reunie
verre van gemakkelijk zou krijgen stond
reeds bij voorbaat vast. De geelzwarten

1978 (WK Dundalk - Ierland) deelnam
en een zesde plaats bereikte. De Eibergen 640 kg. ploeg wordt gevormd door:
H. Veltkamp, G. Groot Wassink, Jan
Groot Wassink, Bennie Schot, Wim
Jansen, Jan Klumpers, Dick Grijssen, F.
v.d. Holst, H. Lammers. Trainer-coach
Jan Groot Wassink is vol goede hoop.
"We hebben ons optimaal voorbereid,
diverse trainingen per week. We streven
naar een zesde plaats, komen we hoger
dan is dat meegenomen. Landen als
Frankrijk, Duitsland en Noord Ierland
moeten we aankunnen, maar Engeland,
Zwitserland en Zweden zijn supersterk".
Onze clubkleren groenwit zullen we
hoog houden". In de 640 klasse krijgt
men de volgende landen als tegenstander.
Achtereenvolgens:
Engeland,
Frankrijk, Duitsland, Noord Ierland,
Zweden, Ierland, Italië, Wales en Zwitserland, dus er zijn tien landen die her
deelnemen.

dat men het eerst ontmoet, komt uit het
bekende team van Earl of Essex.
Negen "open" teams
Op zaterdag 8 september worden de
"open" kampioenschappen gehouden,
waaraan Nederland met liefst negen
teams zal deelnemen. Het zijn voor de
560 kg. klasse: DES (Zieuwent), EHTC
(Eerbeek), Eibergen en Vorden, voor de
720 kg. klasse: EHTC, Oude Jans
(Noord Holland) en Twente. Aan de
Open wedstrijden nemen in totaal 40
landenteams deel. Het terrein waarop de
EK wordt gehouden ligt op een plateau
aan de zuidzijde van het meer bij
Jonköpping. Op donderdagavond 6 september om vijf over negen vertrekt de
officiële ploeg met officials vanaf Schiphol en zal na een overstap in Kopenhagen, 's avonds om elf uur in Jönnköpping arriveren. Maandagavond is
men weer terug in Nederland. Co Koren,
die nu de NTB bij de TWIF vertegenwoordigt zal optreden als chef d'equipe
en wordt bijgestaan door Henk Jansen.
Samen met bondsvoorzitter Gerrit Meulenkamp uit Noordijk maken zij deel uit
van het officiële gezelschap. Hierbij
horen ook de drie masseurs, de heren
Douglas, fysio-therapeut; Jan Poorterman en Bennie Fokkink die ook in 1978
in Ierland de ploegen masseerde. Henk
Nijenhuis uit Hengelo zal met Ap Steenblik en Tonnie de Haan namens Nederland als scheidsrechter fungeren. Zij
hebben allen al min of meer internationale ervaring.

Bekveld in 560 kg. •
Voor het eerst wordt op de EK nu ook in
de 560 kg. klasse getrokken. Door het
nationaal kampioenschap van Bekveld
zal deze Hengelose ploeg de NTB
vertegenwoordigen. Het zijn bekende
namen die in Jonköpping aan de touwen
staan en coach Ellekamp kent zijn
mannen. De ploeg bestaat uit: Peter In de loop van deze week vertrekken ook
Berenpas, Gerrit Bruil, A. Dieckman, de andere Nederlandse ploegen al of niet
R. Fokkink, W. Groot Roessink, H. begeleid van supporters per bus of auto,
Harmsen, N. Nijenhuis, B. Smeitink en boot of vliegtuig naar Zweden. Al met al
E. Zients. Men krijgt achtereenvolgens een kleine tweehonderd Nederlandse
Sterke ploegen
deze tegenstanders: Engeland, Jersey, , touwtrekkers en hun aanhang. Hen
In de 640 kg. klasse beschikt Eibergen Zweden, Noord Ierland, Wales, Rep. wacht in het ruim duizend kilometer van
op het ogenblik over een zeer sterk team, Ierland en Zwitserland. Men hoopt in de hier gelegejn Jönnköpping een interesdat ook in 1977 (Jersey-St. Heiier) en eerste helft te eindigen. Voor Engeland, sante maaf zware strijd.
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Bloemen
horen
erbij ! !

54 jaar IMutsf loralia
op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 september 1979 in het Dorpscentrum te Vorden.
WEDSTRIJDEN:
1. Stekplanten voor kinderen.
2. Stekplanten voor volwassenen.
3. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten, zoals kettingen, poppetjes
dierenenz. a) voor volwassenen; b) voor kinderen, i
4. Versierd speelgoed voor kinderen t/m 14 jaar.
5. Eigengekweekte: a) planten; b) bloemen; c) vruchten.
6. Kursisten: a) bakje of schaaltje; b) biedemeier; c) versierd voorwerp;
d) vaasje; e)wandstuk; f) droogbloemenboeket; g) droogbloemen fantasie; h) fles.
7. Niet-kursisten vanaf 16 jaar: a) kleine vazen; b) grote vazen; c) bakjes;
d) fantasiestukjes groot; e) fantasiestukjes klein; f) tafelstukjes;
g) stobben.
8. Bloemstukken kinderen t/m 15jaar.
9. Droogbloemen: a) boeketten; b) fantasiestukjes.
10. Inzendingen vaklieden en leerling-vaklieden.
11. Inzendingen gevorderden.

\\eekendaanbieding

Gemengd boeket
Bos lelies
Kalanchoë

450
295
350

Bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijkerman

Voor alle wedstrijden zijn mooie prijzen beschikbaar gesteld.

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334
Inleveren Stekplanten voor schoolkinderen donderdagmorgen 13 september om
8.30 uur aan de scholen. Voor ouders van kinderen van de buurtscholen gelijk
met de kinderplanten aan school.

Het adres voor uw bruidsboeket

LOI&.NU OOK VOOR
LTTTLE G3RLS WBÖYS.

Inleveren van Stekplanten voor volwassenen donderdagmiddag 13 september
van 15.30 tot 17.00 uur in het Dorpscentrum (zij-ingang).
Alle overige wedstrijden donderdag 13 september van 19.00 tot 21.00 uur en
vrijdagmorgen 14 september van 9.30 tot 12.30 uur in het Dorpscentrum (zijingang).
De tentoonstelling is geopend vrijdagavond 14 september van 19.30 tot 22.00
uur, zaterdag 15 september van 15.00 tot 21.00 uur en zondag 16 september van
11.00 tot 17.00 uur.

MODEHUIS

De prijsuitreiking vindt plaats om 16.30 uur.

Het geweldige
Neveda assortiment
ligtvoorubfl:

Entree f 1,50 per persoon, kinderen tot 14 jaar gratis toegang.

Wegens interne reorganisatie

INTbRIEURVt (
TEXlItl ( N V

"fttale leegverkoop
Hpn tapijt en
showroomkeukens

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG

VERLOTING: maandag 17 september om 19.30 uur in het Dorpscentrum.

VORDEN TEL. (05752) 1381

Hl 05752 H

WEEKENDREKLAME

Kwarkpunten en
appelgebak

Zeer aantrekkelijke prijzen

Jonge v/d Eelaart
11,25
Jonge Ganzeboom 10,95
Citroen brandewijn
FLORIJN

HARMSEN

T WINKELTJE IN BROOD EN GEBAK

A. G. SCHURINK

VORDEN

Burg. Galleéstraat 22 - Vorden - Telefoon 05752-1877

Kersen brandewijn
HENKES

",

Saint Jovian
VINDETABLEóvoor..

KEUKENS

betrouwbare gebruikte auto

Monus komt noor u toel

BOSCH
KEUKEN
STUDIO

BOSCH

V A G dealer voor VW en AUDI

0

25,00

VINOTHEEK - SLIJTERIJ

SMIT

Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391

Autobedrijf HUITINK Ruurlo

KEUKEN
STUDIO

Tot onze diepe teleurstelling moeten wij u mededelen, dat wij om gezondheidsredenen hebben moeten besluiten om de exploitatie van onze
winkel te Vorden met ingang van 1 oktober te beëindigen.

Auö

Daarom houden wij een
'Xuim 2 weken long trekt Monus in 'n speciole
)osch studio met de nieuwste Bosch keukens
door de provincies Overijssel en Gelderland.
U bent in deze rijdende studio von horte
welkom op de volgende dogen en plaatsen:
Ruurlo

: op 7 en 8 september 1979 op het
terrein van de coöperatie V.LC de
Graafschap naast de Welkoopwinkel.
Vorden : op 11 en 12 september 1979 op het
terrein van de coöperatie V.LC. de
Graafschap naast de Welkoopwinkel.
Zutphen : van 19 t/m 26 september 1979 op
de Jaarbeurs van het Oosten,
standnr. 10a.

De nieuwe wintermode
nu in Ruurlo te koop
Wij tonen u graag onze nieuwe najaarskollektie.
Modellen van bekende binnen- en buitenlandse
merken.
Er is weer veel nieuws in stoffen, belijning en kleuren.

beginnende donderdag 6 september en
eindigende woensdag 26 september

met kortingen van 10 - 50%

Komt u vrij kijken en passen, wij geven u daarbij graag
advies.
Modecentrum
Raadhuisstraat 2, Vorden

MANUSQQ B (HOLLANDBV
Industrieweg 91, 7202 CA Zutphen
tel. 05750-15344
Openingstijden showroom:
maandag r/m vrijdag 0.30 tot 16.30
vrijdagavond van 19.00 tot 21.00

opheffingsuitverkoop

Voor de service van radio- en televisie-apparatuur
blijven wij voor u klaar staan onder tel.nr. 05738-1533.

Ruurio
Vri}dags koopavond, woensdags d* gehele dag open, maandags gesloten

Wij bedanken hierbij een ieder voor het in ons gestelde vertrouwen.

ONTBIJTKOEK MET
ECHTE BIJENKONING

Kleurentelevisie

We draaien er
niet omheen

U proeft het meteen 't komt van de
echte warme bakker.
Volop voorradig bij

koopt u bij de vakman!

Er kan best eens iemand komen, die
voor schoenen niet slagen kan. Want
smaken verschillen zo enorm.
Maar bijna altijd lukt het wel want er is
een enorme voorraad bij WULLINK.

T WINKELTJE IN BROOD EN BANKET

A. G. SCHURINK

SABA

GROOTBEELD KLEURENTELEVISIE met 67 cm beeldbuis.
Speciale prijs

SABA

KLEINBEELD
KLEURENTELEVISIE
model 1980.,

Burg. Galleéstraat 22 - Vorden - Telefoon 05752-1877

1695,

Wullink
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4

AANGEBODEN:

1389,

ENKELE GOEDE
GEBRUIKTE AUTO'S o a

Met onze bekende snelle service

RENAULT R 16 met gas
VWGOLF
DATSUN 120stationcar
AUSTIN Princess 2200 HLS
RENAULT 4
PEUGEOT204 Break
PEUGEOT504

FABREDEVELD

Weg naar Laren 56

Telefoon 05752-1342

b.j. 1977
b.j. 1976
b.j. 1977
b.j. 1977
b.j. 1975
b.j. 1974
b.j. 1976

Oo/r i-oor beter slijpen

Telefoon 05750-13813

Zutphen

Auto's boven ƒ4.000,— Bovag-garantie

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Garage W. B. Kurz
Industrieweg 6 - Vorden - Telefoon 05752-1649

Zaterdag 8 september

Zwarte
damesmolières

DANSEN
in de zaal van café-restaurant

„de Boggelaar

ti

44,90

MEENEEMPRIJS

Onder leiding van The Moonlight Stars
aanvang 20.00 uur

DAMES,

Zutphenseweg - Vorden

Tevens Dinitrol anti-roest station

bij

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden Welefoon 05752-2386

Adverteren...
doet verkopen!

we hebben al ruime sortering in

MANTELS EN
JAPONNEN

Brood van de warme bakker.

voor het nieuwe seizoen

gezond, lekker en
natuurlijk fijn
verser

CONFECTIE EN MODE

'//m

OPLAAI

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL 05752-1971

Weekendreklame:

SNEEUWSTER
Wij presenteren
de nieuwe
herfst- en
winterkollektie
1979/1980

Voor exclusieve

trouwreportages

VOOBAiUW

Weer
naarschool

^ TUI om*

L*
T/

BRUIDSJAPON N l EN EN

AVONDKI

is uw adjres

DING

Prachtige kollektie voor

BRUIDSMEISJES EN
BRUIDSJONKERS

foto
hans
temmink

Het allernieuwste uit
binnen- en buitenland

renata
Jeugdschoenen

SPALSTRAAT 10 TEL. 0 5 7 5 3 - 2 3 8 6

HENGELO (G.)

Wapen- en Sporthandel

Martens

Beste maatjes met jonge voeten!

Vooraan in schoenmode . ,
\\. Dorpsstraat 4 - Vorden
//

Flanellen
leuke dessins
nu..
UW ZAAK:

'•HfcMSl Wf C. H l ' i : >'"'.' '

M

fengelo-Ov., tel.

Kaarten inci koffie è 6.60. Tel. 05448-222

GEVULDE
VARKENSFILET

j ^ aanvang van a/1»shows QgLJfiQP.^yi.^^.
Reserveer tijdig
Ook in het weekend (alleen 05448-222)

gemaakt door
%l/\lll IV H l «J l

Bcijtr Bcsöclinh
Enschede

(LAPJES)

HELMINK

1 oktober DOETINCNEM Schouwburg Amphwn

BelïïumbijGroenlo, teï. 054

Iets nieuws!

27,50

woensdag 26 sept. LOCHEM Hotel Mpha

Aangeboden door het grootste bruidshuis van Oost-Nederland

Vrijdag- en zaterdagreklame

damespyama's

woensdag 19 sept. ARNHEM Hotel Haarhuis

woensdag 3 oktober GROENLO Hotel Meyer

WULLINK
Dit springt de week uit:

maandag 17 sept. ZUTPHEN OntmoetinBScentrum De Hawehof

DE ECHTE SLAGER

Dorpsstraat 32 7251 BC Vorden, telefoon 05752-1470

Kankerbestrijding.
Je kunt en mag
erniet
^__^

^ ^

^

-

::

.^H

ïiïnM^^^^

De kankerbestrijding besteedt
geld aan voorlichting, voorzorg,
onderzoek en begeleiding,
En daarvoor komen wij nog altijd
geld tekort, De kosten stijgen.
Uw gulden wordt jaarlijks minder
waard, Geef daarom dit jaar, als het
kan, iets meer,
•
Duizenden kollektanten gaan
weer op pad voor d^grote kollekte
van de kankerbestrijding.
Sportieve meehelpers, Bewogen
meedenkers, die hopen dat er meer
mensenlevens gered zullen worden.
Dat wilt u toch ook?
Kankerbestrijding, je kunt en
mag er niet omheen.
Koningin Wilhelmina Fonds voor de

kankerbestrijding

Steun de kollekte
Steun de kollekte die binnenkort wordt gehouden
of wordt lid door een jaarlijkse bijdrage van
minimaal f 5 - op giro 26000, tav. K.W.F. Amsterdam,

onder vermelding van "lidmaatschap".
Inlichtingen: Centraal Bureau KWF, Koninginneweg 28,
1075 CZ Amsterdam. Telefoon 020-726000.

Ook deze pagina wordt u aangeboden (net als vorige week)
door Drukkerij Weevers BV
Kankerbestrijding, je kunt en mag er niet on^heenjr

