
Donderdag H september 1980
42e jaargang nr. 28

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. Nieuwstad 12 Postbus 22 7250 AA Vorden
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Telefoon 05752-1404

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
"Abonnement f 29,08 (inkl. 4% btw)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681

Pluimvee- en konijnenvereniging
PKV Vorden bestaat 60 jaar

PK V opgericht 10 december 1920 (op de kist 23 december 1920).

Over enkele weken bestaat de Vordense pluimvee- en konijnen vereniging
PKV 60 jaar. Daarmee is deze vereniging één van de oudste hier ter plaatse.
De oprichting geschiedde in 1920 door de heren A. Lentink, .I.G. Bollen en
A. Jorissen. De twee ereleden te weten de gebr. J. Wahl en Joh. Wahl wisten
ons te vertellen dat er in die beginjaren zeer veel pluimvee en konijnen werden
gefokt. In deze beginfase telde de vereniging zo'n 20 leden.

Het eerste bestuur werd gevormd door
A. Lentink voorzitter, J.G. Bollen se-
kretaris en A. Jorissen penningmeester.
Tevens had de heer M. Kamphuis zitting
in het bestuur. Toen echter besloten
werd om op zondag een tentoonstelling
te houden stapte de heer Kamphuis uit
het bestuur. Hij werd opgevolgd door
de heer T. Bergsma.
Het schijnt er in vroeger jaren danig
gerommeld te hebben in het bestuur.
Zegt de heer Wahl: "Zover ik mij kan
herinneren was er altijd veel heisa. De
bestuursleden konden slecht met elkaari

opschieten. Er was veel 'Jan Klaassen",
aldus de heer Wahl.
De eerste tentoonstelling die werd ge-
houden vond plaats in de schuur van
hotel Brandenbarg (thans "De Her-
berg"). Aan deze tentoonstelling deden
ook inwoners uit omliggende plaatsen
mee. De gebr. Wahl zijn van mening dat
ze vroeger bij een tentoonstelling lang
zo streng niet waren als tegenwoordig.
"Wanneer je toen een goeie ram in een
hok zag, deed je er gauw, zonder dat
iemand het zag, een konijn er bij in.
Tjonge dan kreeg je nog eens mooie
jongen", aldus de heer Wahl lachend.

In 1946 vierde de vereniging het 25-jarig
bestaan met een dansavond. Toch zou
het feest bijna niet doorgaan.
Politieman Masselink wilde een proces-

verbaal opmaken omdat er geen vergun-
ning was aangevraagd. "Hadden we
helemaal niet aan gedacht. We meenden
de fl^bg is pas afgelopen het mag zo
wel^relukkig werd alsnog ter plekke
toestemming verleend", aldus de heer
Wahl. De jaarlijkse tentoonstellingen
werden later gehouden in het Nutsge-
bouw en in het koetshuis van Ensink.
Geligfclijk aan liep de belangstelling
voo^Pt organiseren van tentoonstellin-
gen terug. In 1960 werd er één gehouden

Het bestuur tijdens het 25-jarig jubileum: H. Lijftogt voorzitter, Joh. Kreunen,
sekretaris, J. Wahl penningmeester, M. Kroneman, W. Tragter, G. W. Tragter
Joh. Wahl.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2J23. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.60-15.00 uur.

1. Verleende kollektevergunningen.
2. Verkeersmaatregelen.
3. Perspublikatie inzake Ten Have

ProduktieB.V.

ad. 1. Verleende kollektevergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 15 tot en met 21
september 1980 een kollektevergunning
afgegeven ten behoeve van het Prinses
Beatrix Fonds.

ad. 2. Verkeersmaatregelen
a. In verband met het op zaterdag 13

september a.s. door de chr. muziek-
vereniging Sursum Corda te Vorden
te organiseren mars- en showcon-
cours heeft het kollege van burge-
meester en wethouders besloten om
een gedeelte van de Hamelandweg -
vanaf de Oude Zutphenseweg tot aan
de Enzerinckweg - af te sluiten voor
alle verkeer, behalve voetgangers, op
zaterdag 13 september 1980, van res-
pektievelijk 08.30 tot 11.30 uur en
van 10.30 tot 20.30 uur.

b. In verband met het op zondag 14
september a.s. door Jong Gelre, re-
gio West-Achterhoek, te houden wa-
terfestijn, heeft het kollege van bur-
gemeester en wethouders besloten
om een gedeelte van de Schuttestraat
gelegen tussen Rijksweg 47 en de

Vordensebosweg, af te sluiten voor
alle verkeer, behalve voetgangers,
met uitzondering van bezoekers c.q.
deelnemers aan het waterfestijn, op
zondag 14 september 1980, van 12.00
tot 18.00 uur.

ad. 3. Perspublikatie inzake Ten Have
Produktie B.V.
In aansluiting op het eerste persbericht
van 26 juni 1980, wordt het volgende
medegedeeld.
De tweede fase van het onderzoek - ver-
richt door het Technisch Adviesbureau
van de Unie van Waterschappen B.V. te
Deventer - naar de aanwezigheid van to-
lueen en xyleen in de bodem bij Ten Ha-
ve Produktie B.V. te Vorden, is op 21
augustus jl. afgerond in een gesprek in
het gemeentehuis van Vorden. Bij dit
gesprek waren vertegenwoordigers aan-
wezig van de provincie Gelderland, de
regionale Inspektie Milieuhygiëne, de
gemeente Vorden, de Rijkspolitie Vor-
den, Justitie en het Technisch Advies-
bureau van de unie van
Waterschappen.
Konklusie uit het onderzoek is, dat door
het bedrijf inderdaad onrechtmatig
verfverdunner, dat de stoffen tolueen en
xyleen bevat, in de bodem is geloosd.
Nader onderzoek heeft echter
aangetoond dat de geloosde verontrei-
nigingen geen enkel gevaar opleveren

voor de drinkwatervoorziening, zowel
wat betreft de openbare drinkwater-
voorziening als partikuliere onttrek-
kingen.
Daarnaast is door de waterleidingmaat-
schappij Oostelijk Gelderland een on-
derzoek ingesteld naar mogelijke aan-
tasting van het leidingstelsel door tolu-
een en xyleen, zoals in Lekkerkerk het
geval is geweest. Van een dergelijke aan-
tasting is in het geheel niets gebleken.

In het eerste gedeelte van het milieutech-
nisch onderzoek was verder gebleken
dat van de afvalstoffen die per container
naar de stortplaatsen in Lochem en Ei-
bergen werden afgevoerd, de concen-
traties aan lood en chroom de concen-
tratiegrens van de Wet Chemische Af-
valstoffen overschreden. Inmiddels is
door de provincie de eis opgelegd, deze
afvalstoffen, die slechts in geringe hoe-
veelheden vrijkomen, in een aparte con-
tainer te verzamelen en periodiek te laten
afvoeren naar de Afvalverwerking Rijn-
mond.
De justitiële konsekwenties van de on-
derzoeksresultaten worden op dit mo-
ment nog onderzocht door de
Zutphense Officier van Justitie, belast
met de behandeling van milieuzaken.

9 september 980
Het gemeentebestuur van Vorden.

in de garage van Woltering en een jaar
later samen met de vereniging uit Hen-
gelo in zaal Langeler. Beide keren moest
er flink geld bij, zodat de lol er snel af
was.
Een aantal jaren geleden zat de klad er
een beetje in bij PKV. Het ledental liep
terug tot 12. Met name de heer H. van
Heerde zette de schouders er toen on-
der. Met behulp van nog een paar en-
thousiastelingen kwam er weer leven in
de brouwerij. Thans telt PKV 37 leden.
Het bestuur is momenteel als volgt sa-
mengesteld: H. Berenpas voorzitter, H.
van Heerde sekretaris, Van Beem pen-
ningmeester en L.G. Weevers en G. van
Zeeburg.
Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan
organiseert PKV in samenwerking met
Pekzo uit Zutphen een grote pluimvee-
en konijnententoonstelling in zaal "De
Herberg". Deze tentoonstelling wordt
gehouden op vrijdag 31 oktober,
zaterdag l november en zondag 2
november na 13.00 uur.

55 jaar Nutsfloralia
Als op 19 september a.s. Floralia haar
poorten opent, zal dit voor de 55e keer
zijn. In de grote zaal van het Dorpscen-
trum zal deze jubileumtentoonstelling te
bezichtigen zijn op 19, 20 en 21 septem-
ber. De schooljeugd zal er weer verte-
genwoordigd zijn met de door hen op-
gekweekte stekplanten en ook van de
volwassenen hoopt het bestuur vele in-
zendingen te krijgen.
Ook de resultaten van de bloemschik-
kursus zullen op de tentoonstelling te
bewonderen zijn en hopenlijk laten de
kursisten van voorgaande jaren zien dat
zij het bloemschikken nog niet verleerd
zijn en met vele inzendingen er voor zor-
gen dat het dit jaar eer^cht feestelijke
tentoonstelling wordti^B inzendingen
worden gekeurd door een vakkundige
jury en er zijn voor de winnaars zeer
"ee! mooie prijzen te winnen.
De Vordense bloemist de heer Dijker-
man heeft evenals voorgaande jaren
toegezegd een stand t^fcrzorgen en dit
jaar zal ook de firm^Pettelerij verte-
genwoordigd zijn met een inzending
evenals de tuinbouwschool uit Borculo.
Al met al dus beslist de moeite waard
om een bezoek te brengen aan de Flora-
lia-tentoonstelling op één van de boven-
genoemde dagen en ter ere van het 55-
jarig bestaan ontvangt iedere bezoeker
een verrassing. Nadere gegevens om-
trent plaats en tijd van inlevering vindt u
in een advertentie elders in dit blad.

20jaarNCVB
De afdeling Vorden van de NCVB be-
staat dit jaar 20 jaar. Evenals in alle
andere jaren heeft het bestuur ook in dit
voor de afdeling toch wel jubileumjaar
een uitgebreid programma georgani-
seerd voor de komende wintermaanden.
Het seizoen begint op 16 september. De-
ze avond komt mevr. da. E.H.W.
Laman-Trip uit Warnsveld naar Vorden
om het onderwerp "Moderne jeugdreli-
gie" te behandelen. Zij doet dit aan de
hand van dia's.
De rayonkontaktdag is dit jaar in
Warnsveld. Ds. J.J. Poort uit Oister-
wijk zal daar op 7 oktober spreken over
"Bijbel en Bijbelgebruik".
Op 14 oktober gaat de afdeling Vorden
een middagje uit. Het ligt in de bedoe-
ling een gedeelte van paleis Het Loo en
de koninklijke stallen te bezichtigen.
Op 28 oktober spreekt mevr. T. Zijlstra-
Schalkwijk uit Apeldoorn over "Hans
Christiaan Andersen". Het kerkschip
"De Hoop" is op 18 november het on-
derwerp van een lezing van ds. J.A.
Dankbaar uit Ernst. Het kerstfeest
wordt op 16 december gevierd. Notaris
B.A.J. Sonderen uit Apeldoorn houdt
op 20 januari 1981 een lezing voor de
afdeling Vorden.
Tijdens de jaarvergadering op 17 febru-
ari zal mevr. M. Heyink uit Almen
voordrachten houden in het dialekt.
Verder staan er voor 1981 nog lezingen
op het programma door ds. A.A. Bos
uit Veenendaal (7 maart); mevr. T.H.
v.d. Meiden-Koolsma uit Boekelo (19
mei). Op 21 april wordt de avond ver-
zorgd door het buro "Wilde Ganzen"
uit Hilversum.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Kopij éénzijdig
beschrijven s.v.p.
Het gebeurt nog steeds dat kopij
voor advertenties ook aan de ach-
terkant beschreven worden, hier-
door ontstaan onnodige misver-
standen.
Wij kunnen derhalve geen enkele
verantwoording nemen voor ko-
pij welke aan twee zijden
beschreven is. Wij verzoeken u
dringend mee te werken aan dit
verzoek. Het voorkomen van
misverstanden kan het beste
voorkomen worden door uw
kopij te typen zodat ook het
personeel niet voor raadsels komt
te staan. Bij voorbaat dank.

Red.

Geboren: Jasper Groot Roessink; Mar-
garetha Hendrike Vruggink.

Ondertrouwd: geen.

Gehuwd: N.K. Sewmangal en S. Lach-
man; J.A. Jansen en F.R.S. Hijenga.

Overleden: J.A. Hondeveld, oud 73
jaar.

Nationale ziekendag
14 september
De nationale ziekendag valt dit jaar op
een zondag en wel op a.s. zondag 14
september. Het thema luidt: "Ziek
word je nooit alleen . . .". Nu deze na-
tionale ziekendag op zondag valt, is het
begrijpelijk dat in vele kerken aandacht
aan deze dag gegeven wordt in prediking
en voorbede. Het is de bedoeling dat
ook te doen in de Vordense dorpskerk
en in de Wildenborchse kapel a.s.
zondagmorgen. Bij de uitgang zal ook
een folder/brochure uitgereikt worden:
een bezinning op de ervaring van zieken
en hun omgeving.

Gast aan tafel
In vele gezinnen wordt het spaarbusje
voor de bekende aktie Gast aan tafel, al
aardig vol. Op de Dankdag voor gewas
en arbeid (de eerste woensdag in novem-
ber) worden de spaar kartonnetjes met
inhoud ingezameld tijdens de dank-
dienst.

In het leerhuis enz.
Een kleine kommissie is (interkerkelijk)
bezig om enkele leerhuis-avonden voor
te bereiden over Israël en Kerk. Verder
komen er Bijbellezingen over het Mar-
cus-evangelie, een Bijbelkring en een ge-
spreksgroep over aktuele vragen en pro-
blemen die ons in deze tijd allemaal ra-
ken: "Ze doen maar . . .". Via de kerk-
bladen en kanselafkondigingen worden
nadere mededelingen gedaan. Op deze
plaats willen we daarvoor reeds uw aan-
dacht vragen.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 14 september 10.00 uur ds. J.
Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J.C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 14 september 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra, bevestiging ambtsdragers;
19.00 uur ds. M. J. Wattel, Doesburg

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.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 13 en zondag 14 september:
dokter Van Tongeren. Boodschappen
op zondag s.v.p. zoveel mogelijk tussen
9.30—10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende kon-
sulten bij de dienstdoende arts van
9.00—9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 13 en zondag 14 september:
R. Mulder-Griffioen, Doetinchem, tele-
foon 08340-23145 en N.J. Edens, Vor-
den, telefoon 05752-1453. Spreekuur
zaterdag/zondag van 11.30—12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN
NACHTDIENST DIERENARTS

Zaterdag 13 september 12.00 uur tot
maandag 15 september 0.7.00 uur dok-
ter Breukink. Komende week avond- en
nachtdienst ook dokter Breukink.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, telefoon 2003.
Graag bellen tussen 8.30—9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Takkenkamp, telefoon 1422.
Graag bellen tussen 8.00—9.00 uur.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, 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
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, 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; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

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

Taxidienst: Taxibedrijf
05752-1256

Tragter, tel.

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 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
Telefoon 1230. 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



slagerij
Magere

VARKENSLAPPEN
heel kilo
5 kilo 42,50

TARTAAR
heel kilo

Verse

BRAADKUIKENS
heel kilo

100

100

SNIJWORST
ACHTERHAM
JOHIÏIA 100
MOSSELSALADE in tartaarsaus

gram 7U

gram l UU

gram
198

MAANDAG 15-9

KILO VERSE LEVER 350
DINSDAG 16-9

VERSE WORST kilo 698
WOENSDAG 17-9

SCHOUDERKARBONADE kilo 698

groenteman

PRIMEUR
DE EERSTE WITLOF IS ER WEER

halve kilo 238
NEKTARINES 1 kilo 395
Gratis proeven van deze heerlijke vruchten, met de smaak van perzi-

ken en pruimen

4 x Vi export kwaliteit

TRIOMPH DE WIENNE
HEERLIJKE HANDPEER 350
V.S. brengt wekelijks een pracht assortiment eerste
kwaliteit kamerplanten en snijbloemen tegen scher-
pe prijzen, rechtstreeks uit Aalsmeer.

BOEKETJE ORCHIDEËN 9Rn
voor slechts Z.«IU

PRACHT HANGCACTUS fl7,
van 12,50 voor Of U

tër-
slijterij

COEBERGH

BESSEN-
JENEVER
nieuwe oogst
1 literfles nu 1195 s

HOPPEJONGE
JENEVER
1 literfles nu 1395

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV 2»-"BÏOÏÏ
•***»1,

GEBROKEN

RIJST

ftml

AD VAN GELOVEN

SATEH
Pak 3 stokjes
van 169

VO^

\

grote baal nu

GRANNY MINTS

Pepermuntballen
200 gram van 169 voor

Rozebottel
confiturejam R D
van 198 voor l WW

NUTRI HALF

KOFFIEMELK
fles 0,5 liter nu

COBERCO

VOLLE YOGHURT
oak 1 liter l

JOLLY

FRANSE KWARK RQ
450 qram van 192 voor l WW

zak 1 kilo
van 119

VOOR

HONR

DRIEHOEK

Amsterdammers
pak6 stuks van 1 45 voor

BOOM

Dik speculaas
pak 3 stuks

125

139
VAN WELZEN

KRAKELINGEN 91 R

mmmmm

Mergpijpjes **"*•
pak 5 stuks f\ O
van 125 voor SfO

KNORR MIX i on
Macaroni, nassi, bami f*\
en spaghetti, pak • *• W

ROOSVICEE

BEREC

BATTERI
pak 4 stuks
Monocel
van 680 voc
Eng. staaf
van 560 voc
Penlite
van 360 vo<

VILEDA

VENSTEI
van 298 vo

HOLS KLUIVEN
pak van 235 voor

R.V.S.

Fluitketel
2 liter
van 995 voor

PINK ZALM
blik van 220 gram
van 249 voor

TIJGERBROOD
800 gram
gratis gesneden

MELKBOLLEN
zak 10 stuks

SEVEN UP
1 literfles l l A
geen 130 U

KEUKENKRUK
met 5 cm kussen
bruin/beige
van 1795 voor

TABOURET

FA
Antitransparent
of deospray
van 398 voor

maar

HONIG

JÜLIENNESOEP
pak van 111 voor

NIVEA

CRÈMEBAD
500 ml, met spons
van 598 voor

RIVELLA BLAUW
1 literfles
van 1 54 voor

BRAADPAN TEFAL

+ STEEL - oftR
geëmailleerd, 24 cm, /Jl ][1
van 1895 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG
REKLAMES GELDIG VAN 11/9 TOT 17/9 1980



Wij hebben op 30 augustus
j.l. een onvergetelijke dag ge-
had. Allen die in welke vorm
dan ook hieraan hebben bijge-
dragen zeggen wij hierbij har-
telijk dank.

H. JANSSEN
B.J. JANSSEN-

DEKKER

Op 4 september 1980 zijn wij
de gelukkige en dankbare ou-
ders geworden van een doch-
ter

Margaretha Hendrike

MARIEKE

Jan en Riet Vruggink
"t Riethuis"
Riethuisweg 4
7251 R C Vorden

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk dank zeggen
voor de vele kado's, bloemen
en gelukwensen die onze
trouwdag tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

HANS en ANS
HIESTAND-PELGRUM

september 1980
van Hogendorplaan 42c
7003 CS Doetinchem

COPPERANT
Z I T . . .

VOOR JAREN
De houtverf voor nieuwbouw

en onderhoudswerk in 50
dekkende standaardkleuren.

Schilders- en behangers-
bedrijf/verf handel

J.M. BOERSTOEL B.V.
Insulindelaan 5, tel. 1567

7251 EJ Vorden

Te koop: pruimen.
Hissink, Rietgerweg 1, Vor-
den, telefoon 1370

Te koop: 2 beste ra m lam-
meren, vader en moeder
B + .
Joh. Bakker, Molenweg 2,
Vorden, tel. 05752-1914

Te koop: ingeschreven ooi
en ramlammeren.
B. Bargeman, Wilmerinkweg

1, Vorden, tel. 1558

Meisje van 23 jaar vraagt in di-
rekte omgeving van Vorden
of Hengelo woonruimte
met douche en toilet.
Brieven onder nr. 28-1

Te koop: goed onderhou-
den dames bromfiets en 1
damesrijwiel oud model.
Makkink, Heegherhoek 6,
Vorden

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l, tel. 2737

Racefiets
neem dan een FONGERS

Uw tweewielerspecialist
Barink Nieuwstad 26 Vorden

Vers van de warme bakker,
echte honing ontbijtkoek bij

T WINKELTJE
in brood en banket

A.G. Schurink
Burg. Ga l leest raat 22
Telefoon 1877

Bent u conditie bewust? Be-
gin dan voortaan de dag met
Soja volkorenbrood bij

T WINKELTJE
in brood en banket

A.G. Schurink
Burg. Galleestraat 22
Telefoon 1877

GERRIT RUITERKAMP EN
THEA IJSSELDIJK

trouwen op donderdag 18 september
1980 om 10.30 uur in het gemeentehuis
te Steenderen.

De kerkelijke inzegening van ons huwe-
lijk zal plaatsvinden om 11.00 uur in de
St. Willibrordus te Steenderen.

U kunt ons feliciteren van 14.30 tot
16.00 uur in Café-Rest. "De Engel", Dr.
A. Ariënsstraat 1, te Steenderen.

September 1980
Vorden, Wiersserbroekweg 6
Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 19

Toekomstig adres:
De Gaikhorst 20, 7231 NB Warnsveld.

Op zaterdag 13 september a.s. hopen wij met onze
kinderen ons 12 Va-jarig huwelijksfeest te vieren.

TINEKE EN JAN BRINKMAN
Gerben, Joost en Edith

Receptie van 15.30 uur tot 17.00 uur in Hotel Bakker.

September 1980
P. v. Vollenhovenlaan 16
7251 AR Vorden

Op dinsdag 16 september zijn wij 25 jaar getrouwd.
We hopen dit met onze kinderen feestelijk te herden-
ken op een nog nader te bepalen datum.

G.H. WINKEL
J. WINKEL-KOERSELMAN
Hetty
Bert

Joostinkweg 1, Vorden

Heden nam de Heer uit ons midden weg na een lang-
durig en geduldig gedragen lijden onze lieve moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder

HENDRIKA GRADA KLEIN MEULENKAMP
weduwe van Herman Derksen

in de gezegende ouderdom van ruim 84 jaar.

De Heer is mijn Herder.

Hengelo (Gld.): G.H. Wenneke-Derksen
G.J. Wenneke

Wichmond: G. Derksen
J.F. Derksen
J.J. Derksen-

Klein Meulenkamp

Vierakker: H.A. Derksen
J. Derksen-Kevelham

Wichmond: H. Derksen

Brummen: H.J. Garrits-Derksen
A. Garrits

Hengelo (Gld.): E.G. Hof man-Derksen
T.G. Hofman

klein- en achterklein-
kinderen

Wichmond, 8 september 1980
Polweg 7

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 13
september om 11.45 uur in de Ned. Hervormde kerk
te Wichmond.
De teraardebestelling zal plaatsvinden om 13.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Wichmond.
Condoleance-bezoek vrijdag 15.30 tot 17.00 uur in
het Nieuwe Spittaal te Warnsveld.

Moegestreden na een zorgzaam leven is voorzien van
het Sacrament van de zieken, in de Heer ontslapen
mijn lieve moeder

ENGELINA MARIA BEENTJES
weduwe van Petrus Jacobus Doesburg

op de leeftijd van 72 jaar.

Y.C.C.V. Doesburg

Vorden, 5 september 1980
Margrietlaan 20

De teraardebestelling heeft inmiddels plaats gevon-
den.

NIETS IS HIER BLIJVEND
"De wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie
de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid."

1 Joh. 2:17

"Wereldse mannen, wier deel in dit leven is."
Ps. 17:14

"Zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is."
Col. 3:1

Contactadres: Ruurloseweg 6

Hartelijk dank voor de felicitaties, bloemen en kado's
die wij bij ons huwelijk mochten ontvangen.

KAREL EN ANNIE KETTELERIJ

Zutphen, september 1980
Ruys de Beerenbrouckstraat 31

Langs deze weg willen wij iedereen die onze huwe-
lijksdag tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt
met hun komst, kado's, bloemen en felicitaties, har-
telijk dank zeggen.

WILLY BEEFTINK EN GEERT HEERSINK

Zutphen, september 1980
Beukerstraat 73

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752-1468

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn, met in-
achtneming van het bepaalde in artikel 19 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, lid 8
van de Woningwet, vrijstelling te verlenen van de be-
palingen van het bestemmingsplan "Buitengebied
1970", aan de heer F.A. Leemans, Schubertstraat 58
te Amsterdam voor het verbouwen van een bestaan-
de recreatiewoning, gelegen in het plangebied van
het partiële bestemmingsplan "het Schapenmeer",
het Lekkebekje 24 te Vorden.

De betreffende bouw- en situatietekening ligt vanaf
vrijdag 12 september 1980 gedurende 14 dagen voor
een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene
Zaken, ter inzage.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen indie-
nen bij burgemeester en wethouders. M

Vorden, 11 september 1980.
Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
J. Drijf hout

de burgemeester,
mr. M. Vunderink

GARANT'S

Helemaal
nieuw is de

'e
sleehak van dit

suède wreefband schoentje.

WUL IMK
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

INSCHRIJVING WIJNCURSUS
sluit aanstaande zaterdag.

VINOTHEEK SMIT
telefoon 1391

Het Groene Kruis, afdeling Vorden.

BEJAARDENGYMNASTIEK
Op woensdag 17 september a.s. om 9.45 uur gaat de
bejaardengymnastiek in het Dorpscentrum weer van
start.
Deze cursus zal gegeven worden door de heer R.J.
Jansen v.d. Berg.
Aanmelden bij de heer H.S.J. Albers, Zutphenseweg
6.

Het bestuur van het Groene Kruis

Meisje, 19 jaar, zoekt werk
voor hele dagen.
Telefoon 05752-1646

Gevraagd: hulp in de huis-
houding/werkster, 1 è 2 da-
gen per week.
Mevr. Idema, Reeoordweg 8,
telefoon 6814

Te koop: stoof peren.
G. Hummelink, Spiekerweg
4, telefoon 05752-1252

Te koop: M.R.IJ. pinken
IVi jaar en Bles ooien +
ram.
Vordenseweg 28, Warnsveld,
telefoon 05750-20885

Apothekers-assistente zoekt
een kamer in Vorden met ge-
bruik van douche, w.c. en
keuken. Bellen na 18.30 uur.
Telefoon 05443-2232

Jonge vrouw zoekt werk
voor 2 ochtenden per week.
Telefoon 05752-2895

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

Losse verkoop: ,
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meuile"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Huur
Mister Sfeana
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogvwnkl

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is tt huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEt 05752 1514

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks. 18,-

SIGARENM AG AZIJN
"De Olde Meuile
Fa. v.d.'Wal, telefoon 1301

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

VOOR41UW

Wapen- en Sporthandel

Martens
tttedi dotltrtffenJ!

Zutphenseweg Vorden

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Een geldig rijbewijs voor het besturen van een auto,
kan binnen afzienbare tijd in uw bezit zijn.

Rijschool Jan Denekamp
beschikt over alle hulpmiddelen, kennis en ervaring,
hiervoor nodig. Voor Hengelo (Gld.) en omgeving.

Lessen in een nieuwe DdtSlin Blliebifd

Sarinkkamp 14 - Telefoon 05753-2144

GESLOTEN
van 15 september t/m 17 september.

Boekhandel HIETBRINK
Telefoon 1253

Zaterdag 13 september

groot mars/showconcours
op het terrein van de voetbalvereniging "Vorden".

Aanvang: 12.30 uur - 18.00 uur.
Entree: f 5,00
's Morgens 10.00 uur defilè langs het Dorpscentrum.
Route: vertrek vanaf N.S. station - Burg. Galleestr. -
Raadhuisstr. - Willem Alexanderlaan - Horsterkamp -
Stationsweg - Einde N.S. station.

Bestuur "Sursum Corda"

TE KOOP
Royale tussenwoning met schuur, ruime vrijliggende
achtertuin op het zuiden en een achterom. Ind: hal,
toilet, kelderkast, keuken met veel betimmering en
een doorzonkamer.

1e verdieping: 3 ruime slaapkamers en een luxe bad-
kamer met ligbad en douche. 2e verdieping: vaste
trap, ruime berging en de mogelijkheid van een slaap-
kamer. Het pand verkeert in goede staat van onder-
houd en is in overleg vrij te aanvaarden.
Prijs: f 153.000,- k.k.

Voor meer informatie over de te koop staande pan-
den in Vorden en omgeving:
Inl: Makelaars- en assurantiekantoor van Zeeburg

Zutphenseweg 31, Vorden
Telefoon 05752-1531

<5 o eiende interieurideeën
en vakmanschap gaan band
in hand by uwcEsfera
dealer.
Geen raam
te klei n of
te groot, voor
eik venster is er
een Esfera gordijn
Op maat gemaakt
door uw gordijn
specialist.

Als najaarsaanbieding
worden in de maand september

al uw gordijnen
gratis
gemaakt

INTERIEURVERZORGING

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514
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CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 11 september 1980
42e jaargang nr. 28

W. Groot Nuelend beste schutter Schotse ruiten dit najaar erg in trek
tijdens Oranjefeest Wildenborch De Schotse ruit is het komende najaar

niet weg te denken uit het modebeeld.
Dat heeft men duidelijk kunnen zien op
de modeshow van de firma Visser (met
schoenen van de firma Mokkink).
Twee rasechte Schotse doedelzakspelers
waren bereid deze modeshow met pas-
sende muziek in te leiden.
Dit optreden gaf de show onmiddellijk
een feestelijk tintje. Het werd door de
vele aanwezigen zo gewaardeerd dat
ook nog een optreden na de pauze volg-
de.
Na de muziek van de twee Schotten
showden vier mannequins en een dress-
man wat voor dit najaar aan Schotse

ruiten bij de firma Visser in de zaak te
koop is. Plooirokken, kilts, mantels en
herenvesten, al deze kledingstukken wa-
ren er in mooie warme ruiten. De hierbij
passende lamswollen truien en de vele
effen bloesjes vormden een welkome
aanvulling van de fantasie van de aan-
wezige dames om hun garderobe aan te
vullen.

Bij plooirokken en kilts werden vaak
schoenen in kollegestijl gedragen, maar
behalve die Schotse mode waren er op
deze show ook tricot jurkjes en pakjes,
veel jassen met en zonder capuchon en
allerlei heerlijk warme coats.

De firma Mokkink liet bij deze mode
suède schoenen dragen, soms met enkel-
bandjes en hakjes die in hakhoogte va-
rieerden van twee tot vier centimeter.
Ook laarzen zagen we weer. Echt nieuw
zijn zuède enkellaarzen met crèpewol,
voor onder een lange pantalon. Ook
veel dames- en herenschoenen hadden
crèpezolen.

De show die een zeer verzorgde indruk
achterliet, werd begeleid door mevr.
Wolvenne uit Apeldoorn. Harry Boer-
boom zorgde tijdens de show op het
elektronisch orgel voor de nodige ach-
tergrondmuziek.

Een groep deelnemers aan de optocht in de Wildenborch.

Het afgelopen weekend hebben de bewoners van de buurtschap Wilden-
borch het traditionele Oranjefeest gevierd, dat vrijdagavond reeds begon
met een optreden van de Wildenborchse toneelvereniging TAO dat het
talrijke publiek de klucht "De klomp en de goudvis" voorschotelde.

TAO was weer goed op dreef, een goede rolbezetting en prima spel. Het
publiek heeft zich uitstekend geamuseerd.

Medespelenden waren Reinier en Jurrie
Klein Brinke, Fryda te Lindert, Reini
Groot Nuelend, Jeannet Kamphuis,
Gerrit Nijenhuis, Reint Mennink, Erik
Pardijs en Dinie Luessink. De regie was
in handen van de heer J. Huidink. Za-
terdagavond kon de voorzitter van de
Oranjevereniging, Dick Pardijs, op-
nieuw een vrijwel uitverkochte zaal
konstateren bij zijn openingswoord.

Zaterdag werden de volksspelen ge-
houden. Daaraan voorafgaande vertrok
de muziekvereniging Sursum Corda

vanaf de school naar de feestweide. Aan
deze optocht deden alle schoolgaande
kinderen mee met hetzij een versierde
fiets, karretjes e.d. De eerste prijs werd
gewonnen door de fam. Wiltink; 2.
fam. te Lindert; 3. fam. Brinkerhof. Te-
vens werden er voor de kinderen allerlei
spelletjes georganiseerd waarbij elk kind
een prijs mocht uitzoeken.

Bij het vogelschieten werd W. Groot
Nuelend schutterskoning. De uitslagen
van de verschillende spelen waren als
volgt:

Dogcarrijden: 1. mevr. D. van Ark; 2.
mevr. G. Mennink; 3. mevr. H. Knoef;
4. mevr. H. Korenblik; 5. mevr. Ezer-
man.

Doeltrappen: 1. mevr. G. Leunk; 2. J.
Lindenschot; 3. B. Korenblik; 4. mevr.
J. Klein Brinke; 5. mevr. Dijkman.
Skilopen: 1. F. Staring; 2. F. Klein
Brinkeen H. Qjtóelman; 3. R. Zoerink,
J. Klein IkkinJP R. Groot Nuelend; 3.
R. Mennink, H.Klein Brinke en B.
Bloemendaal.
Vogelschieten: 1. W. Groot Nuelend; 2.
A. Sey; 3. F. Klein Ikkink; 4. J. Eggink;
5. J. Wentink. A
Schijfschieten^F. Pladdek; 2. H.J1
Meulenbrugge; 3. D. pardijs; 4. J.
Brinkerhof; 5. H. Pardijs.
Kegelbaan: 1. H. Stokkink; 2. A. van
Amstel; 3. J. Lindenscho; 4. mevr. R.
Vliem-Kreunen; 5. A. de Bloem.

Men genoot gisterenavond zichtJjj^r van het optreden van twee rasechte Schotse doedelzakspelers bij de modeshow van de fir-
ma Visser en de firma MokkinT^Êfelke gehouden werd in zaal Bakker.

24e jaarbeurs
van het oosten

17 t/m 24 september 198O
werkdagen 14 tot 22 uur zaterdag 10 tot 18 uur

zondag gesloten

Steunde
collecte

Kankertastrijding. Je kunten mager niet omheen.
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijdmg. Centraal Bureau
Koninginneweg 28,1075 CZ Amsterdam. Tel. 726000. Giro: 26000.

FOTO-
STRIP-
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto drieluik

De zomer is voorbij en dan worden de tuinstoelen en de parasol
weer netjes opgeborgen in de kast. Sommige mensen zijn nog radi-
kaler: ze denken, dat je alleen in de zomer mooie foto's kunt maken
en ze leggen ook hun foto-kamera in de la om er voorlopig niet
meer naar te kijken. Het gevolg is, dat hun foto-album eigenlijk al-
leen bestaat uit herinneringen aan de vakanties en dat is een tame-
lijk eenzijdig beeld van het leven. Voor die mensen is er zojuist een
kleurige tipfolder uitgekomen, die bij veel fotohandelaren gratis
verkrijgbaar is. Die "Kleine gids voor alledag-fotografen" heeft het
doel kamera-bezitters te wijzen op de vele fotogenieke onderwer-
pen, die er ook in het dagelijkse leven zijn te vinden.

Allemaal goed en wel, denkt u nu misschien. Maar
is dat gewone leven nu echt wel leuk genoeg om er
een serie foto's aan te wijden? Een man, die
's morgens naar zijn werk gaat en zwaait naar zijn
vrouw . . . het schikken van bloemen in een vaas . . .
dat dagelijkse uitlaten van de hond . . . zijn dat nu
onderwerpen voor een geslaagde foto? Het ant-
woord op deze vraag wordt in die folder op een
overtuigende wijze gegeven. In woord en beeld.
Ja, het leven van alledag is vele kleurige foto's
waard!

Niet alleen omdat de foto's zelf als onderwerp
vaak leuk zijn. Maar vooral omdat ze een stukje
van ons leven in beeld brengen, dat voor later erg
waardevol is. Uw huis, de straat waarin u nu
woont, vrienden, die een kaartje komen leggen,
een populair TV programma en noemt u maar op
. . . ze horen bij uw leven van vandaag. Ze lijken
nu "gewoon", maar omdat alles verandert, zal er
een moment komen, dat u blij bent met deze
foto's. Omdat het alledaagse leven van nu dan
"bijzonder" zal zijn.

14sept. Onderlinge wedstrijden hen-
gelsportver. Snoekbaars

16 sept. Bej aardensoos Kranenburg
in zaal Schoenaker

16 sept. NCVB in Dorpscentrum
19 sept. Nutsfloralia Dorpscentrum
20 sept. Nutsfloralia Dorpscentrum
21 sept. Nutsfloralia Dórpscentrum
24 sept. Toertocht wieier klub

Achtkastelenrijders 40-80 km
23 sept. KPO in zaal Schoenaker
26 sept. Volksfeest Linde
27 sept. Volksfeest Linde
30 sept. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker

5 okt. Wedstrijd De Snoekbaars
Almen/Laren/Lochem/
Vorden

11 okt. Onderlinge wedstrijden van
De Snoekbaars

Hokt. Jaarvergadering oudheidkun-
dige vereniging De Graaf-
schap in het Dorpscentrum

14 okt. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

22 okt. Kindermiddagvoorstelling
in het Dorpscentrum

25 okt. Regio-karnaval De Deurdrea-
jers in het Dorpscentrum

28 okt. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

28 okt. NCVB in het Dorpscentrum
28 okt. KPO in zaal Schoenaker
31 okt. Toneelavond Jong Gelre in

het Dorpscentrum

l nov. Toneelavond Jong Gelre in
het Dorpscentrum

6 nov. Ouderavond OLS in het
Dorpscentrum

7 nov. Ouderavond OLS in het
Dorpscentrum

6 nov. Toneelavond Jong Gelre in
het Dorpscentrum

7 nov. Toneel
11 nov. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker
15 nov. Receptie muziekver. Sursum

Corda in het Dorpscentrum
15 nov. Prinsenzitting karnavalsver.

De Deurdreajers in residentie
zaal Schoenaker

18 nov. NCVB in het Dorpscentrum
25 nov. KPO in zaal Schoenaker
25 nov. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker

9 dec. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

16 dec. KPO in zaal Schoenaker
16 dec. NCVB in het Dorpscentrum

Kerstavond
23 dec. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker



Ga eens de boer op!
Ga eens de boer op! Dat is een enorme belevenis, zeker ook voor kinde-
ren. "Het rotste was dat we weer naar huis moesten", zei een kind eens
nadat het voor het eerst op een boerderij was geweest. Er is zóveel te zien.
Nederland? Dat is, zo denken buitenlanders vaak, toch dat land van mo-
lens en klompen en zo, en van tulpen en van boeren en boerinnen in kle-
derdracht? Agrarische zaken kenmerken het beeld van ons land in den
vreemde. Een beeld, dat het goed doet, maar niet lijkt op de werkelijk-
heid. Er is veel veranderd in agrarisch Nederland. Wie de boer op gaat zal
dat ontdekken. Het lijkt zo rustig op het platteland, maar in werkelijk-
heid bruist het in de agrarische wereld van de aktiviteiten.

Wie de boer op gaat wordt niet verwel-
komd door een mannetje in een blauwe
kiel met rode halsband en een zwart pet-
je op. De boeren en tuinders van nu zijn
moderne ondernemers. Vakmensen,

die, vaak samen met vrouw en soms ook
met een of meer kinderen, kapitale be-
drijven leiden.
Er is veel veranderd: nieuwe en grotere
stallen, meer dieren, meer en betere ma-

chines, andere gewassen op de akkers en
in de kassen, minder boeren en tuinders,
maar grotere en betere produkties. Een
koe bij voorbeeld, gaf vroeger gemid-
deld 2500 liter melk per jaar, als ze nu
gemiddeld 5000 liter,geeft is dat heel ge-
woon. De opbrengsten per hectare van
granen, aardappelen en suikerbieten
verdubbelden. Of het nu om akkerbouw
veeteelt of tuinbouw gaat: de Neder-
landse land- en tuinbouw is toonaange-
vend in de hele wereld.
Iedereen die wel eens een bezoek zou
willen brengen aan een boerderij of
tuinbouwbedrijf in ons land kan "de
boer op". Wie een briefkaart stuurt
aan: "De boer op", postbus 91430,
2509 E A 's-Gravenhage ontvangt gratis
een fraai boekwerkje, waarin de namen

en adressen staan van een kleine 200
gastvrije boeren en tuinders. Alle moge-
lijke soorten bedrijven zitten erbij en ze
zijn verspreid over het hele land te vin-
den. Wie een bedrijf heeft uitgezocht,
hoeft dan alleen maar even op te bellen
voor een passende afspraak.

Behalve de adressen, zijn in het boekje
ook allerlei gegevens (en illustraties)
over de Nederlandse land- en tuinbouw
te vinden. En er staat in waar men te-
recht kan als men wil logeren of kam-
peren op een boerderij. "De boer op" is
een aktiviteit van de Stichting Public
Relations Land- en Tuinbouw.

KNIPTIP f
Flitsen .. . het
geeft de beste
resultaten op een
afstand van 1 % tot 4
meter}'

KankeAestrgding»

MITSUBISHI SABA

51 cm beeldbuis,
8 tip toetsen m.i.

Met infrarode
afstandsbediening m.i.

1258,-

1398,-
MITSUBISHI VIDEORECORDER

2298,-al vanaf

66 cm beeldbuis, 16 kanaals afstandbediening
automatische contrastregeling en voorbereid
voor Teletekst m...
Speciale aanbieding:

SABA 01QQ
VIDEORECORDER Z IÏJO,-

Vooraan in service, vooraan in techniek
Weg naar Laren 56, Zutphen

Telefoon 05750-13813

EIGEN SNELLE TECHNISCHE DIE^T

Mitsubishi Saba Graetz

• 3. jRI iVEI

JosBrink: "Inditboekje staathoe zorgvuldig
hetKWFmetgeUkUwgeldr

Natuurlijk, ik geef altijd als de kankerbestrijding collecteert. Maar pas
toen het Koningin Wilhelmina fonds me vroeg meeEnkele feiten:

In 1980 za\ het KWF ± f 30 miljoen
uitkeren.

Bijvoor beeld aan:

Het Nederlands Kankermstituut
f 6 miljoen.

Radiobiologisch Instituut Rijswijk
f 2,2 miljoen.

Universitair Kankercentrum
Groningen f 2,2 miljoen.
Rotterdamsch Radio-Therapeutisch
Instituut f 2.4 miljoen.
Centraal Instituut Voedingsonder
zoek TNO Zeist 10,9 miljoen
Universitair Kankercentrum
Nijmegen f 2,8 miljoen.

Wilt u meer weten, vraag dan
't boekje "KWF mformati*

te werken aan de grote collecte voor kanker-
bestrijding, kwam ik er achter, hoe belangrijk zo'n
gift is voor de vooruitgang die men de laatste
jaren boekt.

In dit boekje -dat u ook kunt aanvragen-
lees ik dat bijna 40% van de kankerpatiënten
geneest. En dat er meer dan 200 verschillende
onderzoeken lopen, die gemiddeld vier jaar duren.

Onderzoek dat dóór moet gaan. Dat kan
alleen als er voldoende geld is. Dit jaar moet ruim
f 30 miljoen bijeengebracht worden. Daarom

vraagt het Koningin Wilhelmina Fonds uw aandacht via duizenden
collectanten.

ri^^Kankerhestriiding. lekuntenmager nietomheen.
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding. Centraal Bureau
Koninginneweg 28,1075 CZ Amsterdam. Tel. 726000. Giro: 26000.

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Briefpapier, enveloppen, rekeningen, folders,
Agentschap te Hengelo G:

maplannê
drosisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo - Telefoon 2062

Agentschap te Hengelo G:

schildersbedrijf ,
bennie harmsen-
verf & wandbekleding

spalstraat 17 - 7255 AA Hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

Filiaal te Zutphen:

boekdruk-offset

J wevo-drukoud laarstraat 49-51
7201 eb zutphen-tel. 05750-12306

n n n vorden



Brood van uw warme bakker
ALTIJD VERSER, LEKKERDER EN GEZONDER

Koop uw brood daarom bij

WARME BAKKER
OPLAAT Dorpsstraat

WEEKEND RECLAME:

PENSEETAARTJES EN VLAAIEN

Jonge genever 3 sterren 13,95
Citroen brandewijn Florijn 9,95
Whisky Queen Elizabeth 14,95
Cötes du Ventoux 5,95

6 voor 33,00

Te koop bij inschrijving: 1,95
ha prima snijmais bij G.
Wolsink, Tolhutterweg 11,
Ruurlo, telefoon 05735-1411.

Briefjes inleveren vóór 18
sept. 20.00 u.; gunning onder
voorbehoud

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

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

Poen, poen, wat je nog zon-
der poen kan doen?
Goed spul dat zonder geld te
koop is?
Natuurlijke mest! Het doet
wonderen.
Vooral als het een hoop is.

Pronkstukje

Met deze modieuze
pump kunt u overal en
altijd voor de dag
komen.

89,95
B150

Schoenen

Repara t i e

H. Graaskamp, Ruurloseweg Ml- •=))jVJvIN K.
Nie i iws i a i l I-t Vn i i ln : '52 21

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

Het Hoge 20 - Vorden

Onverwoestbare
•nderschoen met voetbed.

24-27:59.-
28-31.61.-

32-35:64.-

WUl 1NK
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Keukens: KOLFSLAG RUURLO

o.a. excl. b.t.w. 3095,- incl. b.t.w.

kreatief
centrum

UW ADRES VOOR

NEVEDA, ZARESKA,
SCHEEPJES, NOORSE EN
VELE ANDERE WOLSOORTEN

KERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL.05752-1921

D.M.C., Durable,
Gobelingarens, Stramiens,
Stoffen-coupons,
Kleinvakartikelen

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

Wim Polman
Vorden, tel. 05752-1

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televi^
apparatuur

Radio/
TV-serwiee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Eigen watervoorziening

veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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 omstan-
digheden» géén onderhoud» binnen 1 V4 jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
• Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Radio- of t.v. problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

Tel. 05750-13813

nieuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H.BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

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

voor goed

DE
VELDIjOEK"

luiten Doctinchemen Ruurlo
VeldhockMwcg s t-is

O

de graafschap
meubelen bv

Geopend: Dinsdag t/m Zaterdag. Vrijdag koopavond.

Als u prijs stelt op kwaliteit,
kunt u zich eens geheel vrijblijvend oriënteren in onze sfeervol
ingerichte showroom, waar u verbaast zult zijn van onze
enorme kollectie echte kwaliteits meubelen
in eiken, mahonie, noten en modern
in diverse prijsklassen. U kunt
verzekerd zijn van een beslist
eerlijk en deskundig advies.
Graag tot ziens.

Voor iedereen vrije toegang,
geen tussenhandel wat voor u
rechtstreeks voordeel betekent.

ruurlo

>5OOm

,•«•**

J-. r

de graafschap

meubelen bv
Dominee.» 14 tel. 05735-1757

l UUI 'IO



Maandag 15 september 's avonds 8 uur in hotel Bakker
LAMMERS mode
WULLINK schoenmode

In de pauze verloting, opbrengst voor het Holy Spirit Hospita/in Bombay

SIEMERINK juwelier - optiek
VAN ASSELT banket
Dl J KERM AN bloemsierkunst
* Kaarten bij de deelnemende zaken verkrijgbaar

Bel(05750)20344.
En ontmoet de nieuwe S-Wasse van

Mercedes-Benz.
De nieuwe S-klasse

van Mercedes-Benz
wacht op u in onze
showroom. We zullen
daarom graag een af-
spraak met u maken om
u te laten kennismaken
met de unieke eigen-
schappen van deze auto-

mobielen, die technisch en economisch de tijd
vooruit zijn.

Overtuig u van de strakke, aërodynamische
lijn, die samen met een aanzienlijke gewichts-
vermindering zorgt voor een brandstolbesparing
van ca. 10 tot 12%.

Automobielbedrijf
Groeneveld
De Stoven i, 7200 AB Zutphen.
Telefoon (05750) 20344.

Verbaas u over het verhoogde comfort en de
wederom overtroffen veiligheid. En maak meteen
kennis met ons bedrijf, dat er volledig op is
ingesteld om deze geavanceerde auto-
mobielen in topconditie te houden.
U bent welkom.

Mercedes-Benz laat niets te wensen over.

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
telefoon 1301

Ontbijtkoek
merechte honing

HEERLIJK UIT EIGEN BAKKERIJ

VANASSELT
Zutphenseweg 18 - Telefoon 1384

te9eb,fCMiitair,keukenf
In onze showroom kunnen we u een
keuze laten maken uit 150 soorten
en kleuren wandtegels, mozaïekte-
geltjes en vloertegels, tegels tegen
zeer aantrekkelijke prijzen.

Kom kijken in onze showroom.

Nu uitgebreid tot 10 verschillende
kleuren sanitair.

Tevens bijpassende tegels voor
wand en vloer.

Diverse accessoires in chroom, pvc-
en houtmotief.

Nu ook leverbaar badkamermeube-
len in wit, groen, beige.

Tevens in mahonie en massief eiken.
(Ook ideaal voor de slaapkamer.)

WAND- en VLOERTEGELS
uit voorraad leverbaar, lage prijzen.

WANDTEGELS
Mosa 8060/8061 pm2 27,50
V + B K30/K31 39,95
Ragno 15 x 15 (2 kleuren) v.a.

pm2 17,95
Sael 1100/1101 25,50
Cernova boston 25,50

VLOERTEGELS
Ariostea Sabbie
Mosa Rubens
Mosa Campagne
Mosa Cezanne

39,95
39,95
35,00
45,00

PRIJZEN INCLUSIEF 18% BTW

bouuimoLcentrum scheffer
brinkuueg 32 zei hem tel.O8342-!376

Te koop: Mercedes-Benz
open bestelwagen L 306 D,
1900 kg laadvermogen, 1976,
in zeer goede staat.
Telefoon 05750-20344

Te koop: Bedford chassis +
kabine, 1974, 6 ton laadver-
mogen.
Telefoon 05750-20344

Te koop: Volkswagen pick-
up met dubbele kabine,
nieuwe motor en L.P.G.,
1976.
Telefoon 05750-20344

Te koop: ca. 2,80 ha. mais.
W.A.J. Lichtenberg, Linde-
seweg 9, Vorden, tel. 05752-
1388

Eigen merk sigaren
door vakmensen gemaakt

"De Olde Meulle"
goed en niet duur
v.a. 50 st. voor. .14,-

SIGARENMAGAZIJN
"De Olde Meulle"
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden, telefoon 1301

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Best hooi
Wij leveren vlot
Redelijke prijs

B. Mulder
"Fouragehandel
Oost Nederland"
Varsseveld, tel. 08352-1375

GRANDIOZE AANBIEDING

Pelgrim af zuigkap

van 275,-voor

Alleen bij

Fa. WINTERS
Spalstraat 8 - 7255 AC Hengelo - tel. 05753-1280

Voor een goede aanpassing aan de praktijk
geven wij nu

Cursussen typen
met elektrische
schrijfmachines
Leerlingen krijgen bij inschrijving een
elektrische machine in bruikleen waarop zij
dagelijks kunnen oefenen.

De lessen worden gegeven in Ruurlo,
Steenderen en Vorden.

U krijgt vrijblijvend inlichtingen over deze
cursussen wanneer u een kort briefje zendt
(in gesloten enveloppe zonder postzegel)
naar:

SCHEIDEGGER INSTITUUT
Antwoordnummer 3
7130 WN Neede.

of telefonisch in contact treedt met
het Scheidegger Instituut,
de Heer A. van Paassen
tel. 05450-1378 van 9-11.00 uur.

Schriftelijke opleidingen voor UU
steno Nederlands, steno Engels en Secretaresse
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