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Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
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Korrespondenten:
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

G. J. Bannink 40 jaar in
het onderwijs
Tijdens een intiem diner, aangeboden door het schoolbestuur, werd het
feit herdacht dat de heer G. J. Bannink, direkteur van de school voor
Algemeen Vormend Biologisch en Agrarisch Onderwijs (lagere
landbouwschool) 40 jaar in het onderwijs werkzaam is.
De thans 60-jarige heer Bannink is vanaf december 1956 als direkteur aan deze
school in Vorden verbonden. Geboren
te Wehl bezocht hij de kweekschool in
Doetinchem. Na de militaire dienst (mobilisatie) was hij beurtelings in Gendringen en Zelhem kwekeling met akte.
In 1943 werd hij „boventallig" onderwijzer aan de lagere school in Zelhem.
Daar bleef hij tot 4 januari 1944. Toen
werd hij aangesteld als onderwijzer in
Uzervoorde (een dorpje in de buurt van
Doetinchem). In 1949 volgde daar zijn
benoeming tot hoofd.
Zeven jaar later, om precies te zijn in
januari 1956, werd hij benoemd tot
hoofd van de lagere landbouwschool in
Nijverdal. Hier bleef hij slechts een
korte periode. In december 1956 volgde
toen zijn benoeming tot hoofd aan de
landbouwschool te Vorden.
Omdat de heer Bannink wellicht over
drie jaar, maar in elk geval over vijf jaar
het onderwijs vaarwel zal moeten
zeggen en dat afscheid dan wel gepaard
zal gaan met een groots opgezette receptie, juist daarom werd besloten het
40-jarig jubileum op bescheiden wijze te
vieren.
Namens het schoolbestuur werd de jubilaris toegesproken door de heer A.
Schouten, voorzitter van het bestuur.
Hij schetste de manier waarop de heer
Bannink zijn werk pleegt te doen.
„Vooral het goed begeleiden van leerkrachten en leerlingen gaat u bijzonder
goed af", aldus de heer Schouten. Namens het schoolbestuur mocht de heer
Bannink tuinstoelen in ontvangst nemen.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN
Gemeentedag Hervormde kerk
De Hervormde gemeente hoopt a.s.
zondag 23 september een gemeentedag
te houden in het Dorpscentrum. De dag
begint 's morgens met begroeting en
koffie in de ontmoetingsruimte. Daarna
wordt de kerkdienst voor jongeren en
ouderen gehouden in de grote zaal, de
toneelzaal. Het thema van de dag en dus
ook van de kerkdienst luidt: "Er wordt
naar je gevraagd...'" Na de dienst,
waarin vele stemmen klinken en
waaraan ook het Vordens Jongerenkoor
Inter Christ en Combo hoopt mee te
werken, wordt er gezamenlijk koffie
gedronken en in kleine groepen
nagepraat en door-gepraat.

Mej. I. A. Nijhof voerde het woord namens de Chr. Huishoudschool voor
L.H.N.O. Zij legde tijdens haar speech
de nadruk op de goede samenwerking
die er tussen de beide scholen voor lager
beroepsonderwijs bestaat. Zij bood de
heer Bannink een boekwerk aan.
Namens de kollega's bood de heer E.
Snoeyink, onderdirekteur van de
school, zijn gelukwensen aan. Ook hij
roemde de prettige manier van samenwerken met de heer Bannink. Het kado
van het onderwijzend personeel, aangeboden door de heer Kroeze, bestond
uit gereedschap.
De rij van sprekers werd besloten door
de heer A. G. Mennink, jarenlang
voorzitter van het schoolbestuur. Hij
haalde wat herinneringen op en wees op
de vriendschappelijke betrekkingen die
hij al die jaren met de heer Bannink
heeft onderhouden.
De jubilaris zelf dankte allen voor de
kado's en de vriendelijke woorden.

Na de gespreksgroepen volgt de broodmaaltijd, 's Middags wordt de dag
besloten met een bijeenkomst in de
grote zaal. Ook de jeugd kan aan het
programma meedoen. Er is ook nog een
jeugd-programma. De kindercrèche
wordt deze zondagmorgen ook in het
Dorpscentrum gehouden. Opgave voor
de genoemde gemeente-dag is niet
nodig. Iedereen is er zeer welkom. "Er
wordt naar je gevraagd...".

Éfe leden van de Hervormde
Verkiez^H
kerkera
raaW
In het Kerkblad van de hervormde
gemeenden ook via kansel-afkondiging
zijn d^hjeden van de Hervormde
gemeenSBpgeroepen om namen van
gemeente-leden te noemen die zij
geschikt achten voor het ambt van
ouderling, ouderling-kerkvoogd en

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

Deze week komen de volgende onderwerpen aan de orde te weten:
1. Moet de muziektent aan het Emmaplein gehandhaafd blijven?
2. Sportieve recreatie nu ook mogelijk
voor lichamelijk gehandicapten.
3. Raadsvergadering d.d. 25 september
1979.
Moet de muziektent aan het Emmaplein
gehandhaafd blijven?
De werkgroep "Leefbaarheid" heeft
onlangs aan het college van B&W enige
suggesties gedaan met betrekking tot
een mogelijke verbetering van het
Emmaplein en omgeving. Zo is er door
de werkgroep in nauw overleg met het
Oudercomité
"Emmapark"
een
indelingsplan
(trapveldje,
speeltoestellen e.d.) gemaakt voor het
betrokken gebied, waarbij tevens de
muziektent is betrokken. Zo stelt het
Oudercomité voor om het vloeroppervlak van de tent te gaan gebruiken als
hinkelpad, knikkerbaan e.d. Aan de
voormalige gebruikers van deze muziektent te weten de muziekverenigingen
"Sursum Corda" en "Concordia"
heeft het college van B&W reeds in een
verder stadium de vraag voorgelegd of
zij in de toekomst nog van de
muziektent gebruik wensten te maken.
Beide muziekverenigingen hebben toen
bericht dat zulks niet het geval zal zijn.
Vooreerst
spreken bovengenoemde
suggesties van de werkgroep Leefbaarheid Vorden en het Oudercomité
Emmapark, voor een ander gebruik van
de muziektent, het college van B&W wel
aan. Gelet echter op de vroegere functie
van de muziektent voor het dorp als
geheel, wordt graag ook in een ruimer
verband de mogelijkheid gegeven om
suggesties
te
doen
voor
een
vernieuwd, ander gebruik van de
muziektent. Gezien de kosten van
herstel en onderhoud zal dan wel een
zinvolle en blijvende bestemming
gevonden moeten worden.
Uw reacties worden graag vóór 15

oktober a.s. tegemoet gezien.
Sportieve recreatie nu ook mogelijk
voor lichamelijk gehandicapten uit de
regio Zutphen.
Door de afdeling sportieve recreatie van
de provinciale sportraad Gelderland is
enige tijd geleden een start gemaakt met
een project dat tot doel heeft zoveel
mogelijk lichamelijk gehandicapten
kennis te laten maken met verschillende
vormen van sportieve recreatie. Om de
lichamelijk gehandicapten uit de regio
Zutpen hiervoor ook in de gelegenheid
te stellen is een werkgroep opgericht,
welke tot taak kreeg om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en, bij een
positief resultaat, de organisatie hiervan
op zich te nemen. De werkgroep werd
als volgt samengesteld:
voorzitter: Kees Samuels (sportzaken
gemeente Zutphen).
secretaris: Pieter Kraan (sportzaken
gemeente Warnsveld).
penningm.: Wim Ruiterkamp (sportzaken gemeente Gorssel).
leden:
de dames Loes Aalbers
(Provinciale sportraad Gelderland), Ria WittenbergJeronimus en Corry de
Weerd (Recreatiesportleidsters) en de heren Marsman
(sportzaken
gemeente
Brummen), Mombarg (gemeente Vorden), Duchateau en Waalboer (Vereniging Algemeen Invaliden
Belangen Zutphen e.o.).
De voorbereidende werkzaamheden
hebben er toe geleid dat met ingang van
4 oktober a.s. op iedere donderdagavond van 19.30-20.30 uur in de
sportzaal van het Groot Graffel te
Warnsveld een sportief recreatieve
instuif zal worden gehouden voor
lichamelijk gehandicapten uit de
gemeenten
Zutphen,
Warnsveld,
Gorssel, Brummen en Vorden. Door
een financiële bijdrage van de provincie
zal deelname gratis zijn. De leiding
berust bij een drietal gediplomeerde

diaken. Om de twee jaar treedt de helft
van de Kerkeiaad af om een goede
doorstroming
te
waarborgen.
Sommigen zijn herkiesbaar, anderen
niet. De namen van hen die aftredend en
niet herkiesbaar zijn staan vermeld in
het Kerkblad van september, met deze
correctie dat Ouderling mevrouw
Breukink-Oortgiesen wel herkiesbaar is.
Er komen zes vacatures voor ouderlingen, één voor ouderling-kerkvoogd
en één voor diaken. De namen moeten
afzonderlijk en ondertekend gezonde
worden naar de scriba van de
Hervormde kerkeraad: Ouderling D.
Norde, Ruurloseweg 48. En de streefdatum is deze week donderdag 20
september.
Afscheid van Ds. H. J. Oortgiesen.
Onze oud-plaatsgenoot Ds. H. J. Oortgiesen
hoopt a.s. zondagmiddag
afscheid te nemen van zijn huidige
gemeente
Hellum-Schildwolde
(Groningen) en wel in een dienst in de
Hervormde kerk te Helium. Veertien
dagen later hoopt hij intrede te doen in
zijn nieuwe gemeente Stadskanaal. We
wensen Ds. en mevrouw Oortgiesen en

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

hun beide kinderen een goede dienst
toe, a.s. zondag en over veertien dagen,
en een goede tijd in Stadkanaal.
De catechisaties beginnen volgende
week.
De catechisaties van de Hervormde
gemeente, te geven door de beide
predikanten
gaan weer
beginnen
volgende week maandagavond 24
september
en
dinsdagavond
25
september. Plaats: "de Voorde",
Kerkstraat 15. Bij de eerste ontmoeting
wordt samen de meest geschikte tijd
afgesproken. Er zijn immers veel dingen
die tijd en aandacht vragen.

Fancy Fair en rommelmarkt
Bij ,,de Vordering"

De speelplaats van „de V«Wtring" aan Het Jebbink zal zaterdag 22 september
a.s. van elf tot vijf uur veranderen in een geweldig feestterrein, met een markt,
allerlei kraampjes en speelhoeken.
Dankzij de spontane medewerking van heel veel Vordenaren en zeker ook de
gulheid van alle winkeliers, banken en bedrijven in Vorden en Kranenburg, kan
een groot aantal prachtige prijzen de gezelligheid verhogen.
We hopen dat heel veel mensen - groot en klein - de fancy fair en rommelmarkt
komen bezoeken. Mocht het onverhoopt slecht weer zijn, dan verplaatst het feest
zich van buiten naar binnen.
De opbrengst van het feest is bestemd voor uitbreiding van het dokumentatiecentrum voor de kinderen.

recreatiesport
leiders(sters).
Alle
lichamelijk
gehandicapten
worden
opgeroepen om op donderdag 4 oktober
a.s geheel vrijblijvend en in een
ongedwongen sfeer, kennis te maken
met een vorm van sportieve recreatie die Maandag 24 september a.s. wordt weer
speciaal op hen zijn afgestemd. In de
jaarlijkse
bloedafname-avond
principe dienen de deelnemers zelf voor gehouden in de school voor Alg.
vervoer
zorg
te
dragen.
Bij Vormend Biologisch en Agrarisch
onoverkomelijke
problemen
kan onderwijs aan de Nieuwstad. Alle
contact worden opgenomen, met één donors kunnen dan een daad stellen van
van de leden van de werkgroep.
de hoogste menselijke waarde. Dit
bloed, waarvan er veel nodig is wordt
Raadsvergadering d.d. 25-9-1979.
verwerkt tot bloedplasma waarmee het
In de raadsvergadering van 25 septem- Nederlandse Rode Kruis onschatbare
ber a.s. zullen de volgende onderwerpen diensten bewijst aan de ziekenhuizen en
dus aan de lijdende mensheid. Laten de
aan de orde komen:
— onderzoek geloofsbrief nieuw be- autorijders zich goed realiseren, dat bij
veelal
noemd raadslid mevrouw Mr. J. C. een ernstig verkeersongeval
bloedtransfusie wordt toegepast. En dus
W. Bogaards;
- werkzaamheden
raadscommissie E.H.B.O.-ers staat u er wel eens bij stil,
voor openheid en openbaarheid van
bestuur;
- verzoek om medewerking als beTUINCENTRUM
doeld in art. 72 van de Lager-onderwijswet 1920 t.b.v. het aanschaffen
van leerlingensets en gordijnen voor
de R.K. lagere school "de Vordering";
- verzoek om medewerking als bedoeld in art. 50 e.v. van de Kleuteronderwijswet van de Stichting
Samenwerkingsschool Kranenburg
e.o. t.b.v. het stichten van een neutraal bijzondere kleuterschool in
Kranenburg;
ijselweg 20
Herma & Willem
- wijziging Lozingsverordening;
vierakker
Kraaykamp
- voteren krediet voor verwijderen
dood hout uit de bomen langs de
UW TUIN RENOVEREN?
Schuttestraat en de Eikenlaan;
Kom vrijblijvend informeren
- voteren krediet voor voorzieningen
aan berging behorende bij de bodewoning en voor het laten maken van
raamhorren t.b.v. kasteel, koetshuis
en bodewoning;
- voorbereidingsbesluit
herziening De grote Koningin Wilhelminafonds
bestemmingsplan Hoetinkhof (Brin- kollekte, gehouden in het kader van de
kerhof 1973, nr. 2);
landelijke aktie heeft in Vorden
- Begrotingswijzigingen.
ƒ 6909.35 opgebracht. Hartelijk dank
De raadsvergadering begint om 19.30 voor uw medewerking en uw financiële
uur en is voor een ieder toegankelijk.
bijdrage.

Hoogste
naastenliefde

Wilhelminafonds

dat u elk jaar eerste hulp kunt verlenen
door te veschijnen op de afname-avond.
Het
komité
heeft
300 donors
opgeroepen en hoopt dat ze allemaal
komen, zodat deze avond voor 100%
zal slagen. Ook nieuwe donors zijn van
harte welkom.
(Zie ook advertentie in dit blad).

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

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 uur Gemeente-dag in het Dorpscentrum m.m.v. Jongerenkoor en
Combo.
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
dringenden
konsulten
bij
de
dienstdoende huisarts van 9.00-9.15
uur.
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. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
K. L. Dijkstra, Varsseveld, tel. 083521432; N. J. Edens, Vorden, tel. 057521455. 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. Berg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 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.

5 - Vorden

Tel. 05752-1232.
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Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon

HENK BARGEMAN
en
IDA DEKKERS

Te huur in de kom van Vorden:

MARK
Wim llarm.s
Henny Harms-Korten
7251 XW Vorden, 12sept.'79
Het Hoge 14a
Tijdelijk adres: St. Vincentius-ziekenhuis te Groenlo
Gevraagd: hulp in de huishouding, maandag en dinsdag van
9-12 uur. Mevr. van de Voort,
Christinalaan 11, tel. 2503
Te koop: 1,10 ha mais. Briefjes inleveren tot maandag 18
uur, gunning voorbehouden»
W. Klein Bramel, Reeoordweg 2, Vorden
VERHUISD:
VAN Ruurloseweg 48
naar Hoetinkhof 50
Familie Norde
Te koop: 2 Tex ooilammeren
moeder B -l-, vader 2e prijs te
Laren. Joh. Bakker, Molenweg 2, Vorden, tel. 057521914
Te koop: Fongers meegroeifiets voor 6 tot 12 jaar.
H. J. Brinkerink, De Hanekamp 11, Vorden
Gevraagd: hulp voor tuinonderhoud. M. v.d. Zee, Nieuwstad 31, Vorden, tel. 057522769
Te koop: ingeschreven schapenram en enkele jonge kippen en 4-jarige merrie met of
zonder veulen van Plesman en
hengstveulen van Nooran,
moeder Ster.
H. J. Rietman, Geesinkweg
11, Warnsveld
MANTELS
koopt men bij
LAMMERS
aan de Zutphenseweg
in Vorden
Te koop: bromfiets, Kreidler
Florett bij G. H. Ledink, B. v.
Hackfortweg48, Vorden
Te koop: handgesponnen
schapenwol. ,,de Weideman"
Vorden, telefoon 1412
Te koop: 1,30 ha mais. Briefjes inleveren a.s. zaterdag
voor 18 uur. L. E. Steeman,
Veldslagweg 7, Vorden

hebben de eer u kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op vrijdag
28 september om 13.45 uur in het gemeentehuis „Kasteel Vorden", waarna
de ke'rkelijke inzegening in de Hervormde kerk te Vorden om 14.30 uur door de
weieerwaarde heer ds. J. Veenendaal.
dagadres: zaal Smit, Dorpsstraat 10 te
Vorden.
Van 16.15 tot 17.15 uur is er gelegenheid
tot feliciteren.
Vorden, Strodijk 4 / Vorden, Het Wiemelink 24
Toekomstig adres: Hoetinkhof 37 te Vorden

met onze kinderen ons 25-jarig huwelijk
te vieren.
Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in
„de Keizerskroon", Dorpsstraat 15 te
Ruurlo.

7261 PD Ruurlo, september 1979
Vosheuvelweg 3

1954

29 september

Code 29 EEE leest
Bordeaux suède/calfs

Derksen

Verloting Nutsf loralia
De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers:

We houden die middag

48
80
83 157 212 258 324 364
379 399 515 554 558 612 667 724
781 864 868 891 894 1066 1084 1104
1152 1255 1445 1509 1567 1594 1638 1774
1878 1899 1924 1948 1978 2013 2014 2015
2265 2298 2332 2382

De prijzen kunnen afgehaald worden bij mevr. Hesselink, Molenweg 15 te Vorden.

open huis
van 15.00 tot 20.00 uur

Er is rundergehakt en
rundergehakt.
Bij ons koopt u

Voor iedereen die onze zaak tijdens het open huis bezoekt is er
één verrassing

rundergehakt!
Vrijdag- en zaterdagreklame

1979

Dit springt de week uit!

zijn dan 25 jaar getrouwd.

Kinderpullovers

Gaarne geven wij u de gelegenheid ons
hiermede te feliciteren op vrijdag 28
september 1979 van 16.00 tot 17.30 uur
in zaal „Poelman", Dorpsstraat 36 te
Rheden.

diverse kleuren en
modellen nu ..

12,5(

UW ZAAK:

6883 EA Velp (Gld.), september 1979
Kemphaanplein 28

iHELMINK

VOHDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05/52 1b14

Jonge Bols
Bessengenever

11,95

HOOGHOUDT

Achtkastelenkruidenbitter^ ,„5nu voor 11 ,95
Jagerschoppen
MOEZEL liter voor

Op zaterdag 29 september a.s. hopen
wij met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijk te vieren.

VINOTHEEK — SLIJTERIJ

SMIT

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391

E. J. VRUGGINK
R. VRUGGINK-PAAP
Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Eykelkamp, Ruurloseweg 114, Vorden.

AANNEMERSBEDRIJF

H. J. RUITERKAMP b.v.
Lindeseweg 22 - Vorden - Telefoon 05752-6631

Volksfeest Linde

Van Asselt

nodigt u graag uit voor de

GEMEENTEDAG
op a.s. zondag 23 september in het
Dorpscentrum.
Aanvang ongeveer half tien (koffie en
ontmoeting). Einde ongeveer half twee.
Medewerking verlenen.
Vordens Jongerenkoor en Combo.
Kindercrèche in het Dorpscentrum.
Jongeren en ouderen zijn welkom op deze gemeentedag.
Thema:
wordt naar je gevraagd..."

rr£r

Opgave van tevoren is dit keer niet nodig!
U bent welkom!

ATTENTIE!
Is uw cv-ketel of -kachel al gereinigd en nagezien voor de komende
winter?
Wij kunnen hiervoor zorgen tegen
billijke prijzen.

Nicuwsiad 14- Vorden - Telefoon 0^752-2.186

(geen verkoop)

Donderdag 27 september starten wij met de verkoop.
Zie advertentie elders in dit blad.

Ons dagelijks
brood.

Vrijdag 21 september
blijspel van Steeds Beter uit Bruil/Ruurlo
,,Er is hier nog plaats genog in huus"
aanvang 19.45 uur.
Zaterdag 22 september
Volks- en kinderspelen
's Avonds dansen met The Ramingo's

GEEF!

WIJ HOUDEN DEZE DAG

OPEN HUIS
IEDER IS HARTELIJK WELKOM
OM OOK EENS IN DE BAKKERIJ TE KIJKEN

OM 'N ANDER. DOEN!
In de week van 24 t/m 30 september
is er weer de jaarlijkse inzameling voor

M^KKINK

Goederenhal/Jeans Shop

Ü3I1 IXfijt DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470

AB BELLO
en
TONNY BELLO-POLMAN

De Kerkeraad van de
Hervormde gemeente te Vorden

Eejifeest
aan je voeten.

Brieven onder nr. 1-1 buro Contact

bij

Ook in de herfst kunnen er
nog goede fietsdagen zijn.
Neem dan een FONGERS
toer-, sport-, trim- of racefiets
Barink, Nieuwstad 26, Vorden

Te koop: accordeon met 32
bassen en pianoklavierz.g.a.n.
J. v. Wijk, Het Jebbink 67,
Vorden, na 18.00 uur

opent

Voor vele doeleinden geschikt.

W. B. MEKKING
en
R. MEKKING-DENNEBOOM

Vorden, september 1979
Wiersser Allee 9

Fongers champion Race
lOversn. der./404,50
Barink, Nieuwstad 26, Vorden

plm. 60 kubieke meter met garage en
bovenwoning.

2079 2126 2175 2201
2409 2465

Op dinsdag 2 oktober a.s. hopen wij

NU
NU
weer volop bloeiende
VIOLEN EN
HEIDEPLANTEN
in soorten.
Grote planten voor weinig geld.
Firma Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg, Vorden

Te koop: 2,50 ha suikerbietenkoppen. H. Scheffer, Delden, tel. 05752-1333

Woensdag 26 september,
'smiddagsom 3 uur

winkelpand

C. LAKERVELD
De Bongerd 28 - Telefoon 2170
Erkend gas- en watertechnisch installateur

ZUTPHENSEWEG 18

de

Vereniging tot Steun aan de
Nierstichting Nederland.
Uw geld is hard nodig voor o.a.
meer niertransplantaties, meer dialyse
apparatuur, meer kinderdialyse
dus geef met gulle hand

DOEN!

WARME BAKKER

OPLAAT

DORPSSTRAAT

Tweede blad CONTACT - VORDEN
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41e jaargang nr. 28

BURGEMEESTER V U N D E R I N K :

„Geen gevaar dat Vorden zijn
zelfstandigheid verliest"
„Ik geloof niet dat we bevreesd behoeven te zijn dat de gemeente Vorden
haar zelfstandigheid zal verliezen. Er is geen enkele reden voor paniek/'
Dit zei burgemeester Vunderink dinsdagavond tijdens een openbare kommissievergadering van de raadskommissie voor algemeen bestuur. Aanleiding tot deze uitspraak was een opmerking van de heer J. F. Geerken
(CDA) die vorige week in de plaatselijke pers een stuk had gelezen over de
gemeentelijke herindeling. ,,Ik heb uit dit artikel een stuk paniek geproefd", aldus de heer Geerken.
Burgemeester Vunderink gaf toe dat de
tekst zoals die door de gemeente naar
„Contact" was gezonden, niet juist was
geformuleerd. Hij benadrukte nog eens
dat GS nog steeds de opdeling van de
gemeente Wafnsveld voor ogen staat.
„Alleen wil de minister het nu in regionaal verband bekijken. Maar nogmaals
Vorden behoeft niet bevreesd te zijn.
Het is zelfs zo dat de minister elders in
het land zijn fiat heeft gegeven voor de
zelfstandigheid van gemeenten van
zevenduizend zielen en zelfs minder.
Gemeenten met een inwonertal van 2, 3,
4 of vijfduizend inwoners hebben meer
reden tot bezorgdheid", aldus burgemeester Vunderink.
De heer Tjoonk (VVD) zei eerlijk toch
ook wel in paniek te zijn geraakt. „Volgens mij hebben ze beslist wel wat in het
snotje".
De heer J. Bosch (PvdA) vond dat er
voorlopig maar rustig afgewacht moet
worden. „Dat er helemaal niets aan de
hand is geloof ik niet", aldus de heer
Bosch.

De raadskommissie voor openheid en
openbaarheid van bestuur zal nog niet
worden opgeheven. De meerderheid van
de kommissie algemeen bestuur was deze mening toegedaan.
De heer J. F. Geerken (CDA) wees er op
dat goed moet worden overwogen wanneer de burgers wel en geen inspraak
tijdens openbare kommissievergaderingen moet worden gegeven. Verder zou
de heer Geerken gaarne zien dat de
frakties van de verschillende partijen
vergaderruimte in of bij het gemeentehuis wordt toegewezen.
Burgemeester Vunderink was hier geen
voorstander van. „Het betekent een
extra belasting voor de gemeentebode n
wat denkt u van de energiekosten?" Hij
vond het Dorpscentrum de ideale plek
voor dergelijke vergaderingen.
„Stelt u ƒ 375,— per jaar beschikbaar
voor een tegemoetkoming in de vergaderkosten (lees huur) dan bent u overal
van af en wordt de bode tevens ontlast", aldus de heer Bannink. De kommissie algemeen bestuur zal zich over
deze kwestie buigen.

12 en 13 oktober in de Christus Koningkerk:

Tijdens de vergadering van de kommissie voor financiën, die deze avond
onder voorzitterschap van wethouder
H. A. Boogchelman ook bijeen kwam,
merkte de heer Van Tilburg op dat meer
helderheid in de voorstellen van B&W
wel een vereiste is. Hij maakte deze opmerking naar aanleiding van de op handen zijnde „operatie" om dood hout in
de bomen langs openbare wegen te
verwijderen. De Heide Mij heeft hiervoor een prijsopgave verstrekt. In het
betreffende voorstel van B&W wordt nu
de indruk gewekt dat de Heide Mij deze
opdracht ook zal uitvoeren.

te stimuleren. In Vorden organiseerde
de plaatselijke rijvereniging "De Graafschap"
zaterdagmiddag
een
demonstratie nabij kasteel Vorden.
Hiervoor bestond een behoorlijke
publieke belangstelling. Onder de
aanwezige onder andere de wethouder
van sportzaken de heer W. A. J.
Lichtenberg.
Het publiek kon kennis maken met een
demonstratie van de ponyclub. Een
demonstratie springen, voltige etc.
Aanspanning "In de Reep'n" verzorgde
deze middag eveneens een optreden. De
here Johan Norde, Peter Vlogman en
Ben Wagenvoort gaven bij de
verschillende
demonstraties
een
explicatie. Het geheel werd besloten met
een optreden van de boerendansgroep
"De Knupduukskes" en een groep uit
Ameland die dit weekend in Vorden te
gast is.

Voetbal

„Dit is beslist niet het geval. Ter zijner
tijd worden echt wel meer offertes aangevraagd", aldus de heer Bogchelman.
De heer W. A. Kok (CDA) gaf in overweging om jaarlijks een post op de begroting uit te trekken om dood hout te
verwijderen.

\Vilp - Ratti l
In de eerste helft was Ratti goed in de
aanval, dat bleek al gauw uit een mooie
voorzet van M. Gotink die door een
tegenspeelster in eigen goal werd
geschoten 0-1. Na 10 minuten kreeg A.
Berendsen de bal in bezit en scoorde 02. Alhoewel Wilp in de eerste helft over
Nog even wennen
het algemeen verdedigend speelde lukt
Qua publieke belangstelling voldeed de het A. Berendsen toch nog om
eerste openbare kommissievergadering nogmaals een goal te maken 0-3.
van zowel de kommissie algemeen bestuur als de kommissie voor financiën De tweede helft kwam Wilp weer in de
niet aan de verwachtingen. In totaal wa- aanval maar zonder resultaat. Na nog
ren er bij deze vergaderingen acht per- enkele pogingen van Ratti lukte het H.
sonen aanwezig, waarvan de helft raads- Spithoven om een goal te maken 0-4.
leden. Burgemeester Vunderink formuleerde dit nog het beste met de opmer- Beatrix-Ratti 4-1.
king: „Het is nog een kwestie van wen- Ratti heeft
de uitwedstrijd in
nen".
Hoenderloo tegen het eerste van Beatrix
met een 4-1 nederlaag moeten bekopen.
Al in de eerste minuten was het raak, de
Hoenderloose midhalf, Jan Luttikhuis
wist bij een aarzeling van de Rattidefensie zijn club met een magnifiek
schot de leiding te geven. Na 8 minuten
kon dezelfde speler deJMnd op 2-0
brengen Ratti kreeg nogiïRi kans de
achterstand te verkleinen, maar B.
Qverbeek miste vlak voor rust een
toegewezen strafschop. Bij Ratti werd
Ronald Bos in de eerste helft vervangen
door B. Overbeek.

Concert Vordens Mannenkoor

doelpunt werd echter om onduidelijke
redenen door de zwak leidende scheidsrechter geannuleerd. De stand bleef tot
apn de rust 1-0. In de tweede helft
aanvankelijk opnieuw een leuke
wedstrijd om naar te kijken al ging het
er in het veld zo nu en dan wat
grimmiger naar toe. Een kwartier na de
rust viel het tweede doelpunt. Op links
lanceerde André te Velthuis de mee
opgekomen Reinier Teerink. Uit diens
lage voorzet schoof Jan Addink de bal
in het KSV doel 2-0. De strijd was
hiermee beslist. In de slotfase kreeg
uitblinker Chris Hissink nog twee goede
mogelijkheden de stand te verhogen.
Vrouwe Fortuna liet hem echter in de
steek.
Sv. Ratti l - Eerbeekse Boys l 1-2 (afd.
zaterdag).
Sv. Ratti stond voor een zware opgave
want toch altijd lastige tegenstander
Eerbeekse Boys kwamen op bezoek. De
gasten gingen fel van start en drukte Sv.
Ratti terug in de verdediging maar Sv.
Ratti kwam er steeds weer goed uit met
name W. Berenpas ruimde goed op. Sv.
Ratti nam het spel enigszins over,
daarom ontstonden er ook wel kansen
voor Sv. Ratti maar deze werden niet
benut. Na 20 minuten was het tocht
Eerbeekse Boys die de leiding namen,
een afstandschot van zo'n 25 meter
verdween achter doelman Nijland. Tot
voor de rust kwam hier geen
verandering in.
In de tweede helft weer hetzelfde
spelbeeld, de aanvallen gingen over en
weer maar erg gevaarlijk waren die niet.
Weer was het de rechtsbuiten van
Eerbeekse
Boyw die met een
afstandschot de stand op 0-2 bracht. Sv.
ratti gooide toen alles op de aanval en
drukte Eerbeekse Boys tegen de muur,
waardoor paniek situaties ontstonden in
de verdediging van de bezoekers. Vlak
voor het einde mocht Sv. Ratti iets terug
doen. W. Stokkink bracht een vrije trap
voor het doel, deze werd door J.
Harmsen doorgekopt en uit paniek
maakte er een bezoeker er 1-2 van. Het
was een zeer aantrekkelijke wedstrijd
waarin goed gevoetbald werd.
Uitslagen Sv. Ratti
Af d. zaterdag: Sv. Ratti l - Eerbeekse
Boys l 1-2; Sv. Ratti 2 - Apeldoorn 8 41; S.C.S. l - Sv. Ratti 3 4-2; Afd. jeugd:
Sp. Lochem Al - Sv. Ratti Al 9-0; Afd.
zondag: Beatrix l- Sv. Ratti l 4-1; Sv.
Ratti 2 - SHE 44-1; Vorden 6 - Sv. Ratti
3 3-0; Eerbeekse Boys 5 - Sv. Ratti 4 1 1 0; Afd. Dames: Wilp l - Sv. Ratti l 0-4.

werden bij de jeugd de volgende
wedstrijden gespeeld: groep A: N. de
Klerk - R. Bouwmeester 2-0; A. Plijter E. Brummelman 2-0; H. Dijk - W.
Rietman 0-2; J. Dijk - E. Bruinsma 1-1;
groep B R. Bruinsma - D. Hoekman 02; J. v.d. Kamer - E. te Velthuis 0-2; G.
Brinkman - H. v.d. Kamer 0-2; D.
Hoekman - J. Slutter 2-0. Groep C R.
Bulten - R. Mullink 0-2; M. Boerkamp B. Voortman 1-1; . Nuesink - J. Kuin O-

23e jaarbeurs
van het oosten

19 t/m 26 september 1979
werkdagen 14 lul 22 uur zaterdag 10 lol 18 uur
zondag gesloten

2; R. Slutter - B. Nuessink 2-0; J. Kuin R. Mullink 2-0. Senioren:
KI.
Kranenbarg - Lankhaar 0-2; Wiersma Hulshof 2-0; ter Beest - Wassink 0-2.

Zwemmen
Vorden verliest /wemwedstrijd tegen
He-Key.
Het afgelopen weekend kwam de
zwemploeg van Vorden voor de laatste
maal dit seizoen in het buitenbad in
aktie. Ditmaal werd een duel
afgewikkeld tegen de He-Key uit
Hengelo. In totaal namen hieraan zo'n
70 jongelui deel. Er werd gezwommen
op de vrijeslag - schoolslag en de rugslag. Toen na afloop de balans werd
opgemaakt bleek dat He-Key winnaar
was geworden met een puntentotaal van
324. Vorden kwam niet verder dan 263
punten.

BURGERLIJKE
STAND

Na de thee kon Jan Scnoenaker,
itfloer
die
gewisseld had met R. Heuvelink, de bal
Ondertrouwd: A. H. Nijman en G. C.
van dichtbij inschieten en bracht
R. van Son; F. Jassies en M. Roeterzodoende de stand op 2-1. Hoewel de
dink.
Kranenburgers zeker niet de mindere
Gehuwd: J. A. Boom en B. P. J. M.
waren, bleek Beatrix productiever. Programma Sv. Ratti
Martens; T. Bannink en A, E. Visser; B.
Door Jan Verhoef en aanvoerder
Afd. Zaterdag: Fe. Overstege l - Sv. H. Lebbink en E. Pellenberg; G. J.
Robbie Bakker liep de thuisclub uit naar
Ratti 1; Sp. Ambon 2 - Sv. Ratti 2; Sv. Bargeman en M. Groot Jebbink; G.
een eindstand van 4-1.
Raalte 3 - Erica 1; Afd. jeugd: Sv. Ratti Wentink en C. H. Schotsman; H. J. de
Al - A. Z. C. Al; Sv. Ratti BI - Greef en H. E. Nijkamp.
Uitslagen v.v. Vorden
S.V.B. V. BI; Sv. Ratti B2
kl. Overleden: H. A. M. Hartman, oud 50
Junioren: Vorden AO - Brummen AO 7Dochceren BI; Afd. zondag: Sv. Ratti l jaar; H. J. Memelink-Pelgrum, oud 85
2; S. C. S. A2 - Vorden Al 3-8; Be
- Warnsveldse Boys 1; Ercia 8 - Sv. Ratti jaar.
Quick BI - Vorden BI 0-0; Brummen
2; Sv. Ratti 3 - Zutphen 5; Sv. Ratti 4 B2 - Vorden B2 0-5; Vorden B3 - Erica
Oeken 4; Afd. dames: Sv. Ratti l - V. en
B3 2-1; Vorden C - Brummen Cl 2-4;
L. 1; Dierense Boys l - Sv. Ratti 2.
Vorden C2 - Gazelle Nieuwl. C2 3-0.
Senioren: Vorden l
K.S.V. 2-0;
W.V.C. 3 - Vorden 22-1; Zutphania 5 Vorden 3 0-5; Vorden 4 - E.G.V.V. l 12; Vorden 6 - Ratti 3 3-0.

•

Worden
aanstaande
echtparen wel
goed voorgelicht?

Dammen

Vordens Mannenkoor dat dit jaar zijn 43e levensjaar is ingegaan, wil over
enkele weken de Vordense gemeenschap en allen die van prachtige, klankvolle koormuziel houden, weer laten genieten. Het koor zal op vrijdag 12
en zaterdag 13 oktober a.s. onder leiding van dirigent Bert Nijhof een
groot concert geven in de Christus Koningkerk aan Het Jebbink.
Aanleiding hiertoe is de grote belangstelling en waardering die men kreeg ter
gelegenheid van het jubileumconcert bij
het 40-jarig bestaan in mei 1976. Ook
toen werd het concert gegeven in de
Christus Koningkerk, waarbij ruim 550
belangstellenden op deze zaterdagavond
het omvangrijke programma beluisterden. Gezien de overweldigende belangstelling van toen heeft men besloten
om nu twee avonden te moeten houden
om niemand teleur te willen stellen.
Het Vordens Mannenkoor is inmiddels
al weer uitgebreid van 48 naar 52 leden.
Onder degenen die de gelederen hebben
aangevuld is ook Tonnie Besselink, die
nu enkele tenorsolo's voor zijn rekening
neemt. Drie solisten van buiten de vereniging verlenen hun medewerking: de
bekende tenor Harry Pierik, wiens
fraaie stem reeds menigeen zal hebben
gehoord, voorts uit eigen plaats mevr.
Ellen de Waard-Stroink als sopraan. Zij
werkte in het verleden met herhaals sukses mee aan de uitvoeringen van ,,Kunst
in de Kamer". De pianiste Eléonore
Krullaarts zal de solisten op de van haar
bekende zeer attente wijze aan de

vleugel begeleiden. Last but not leaast
zal een kracht uit eigen gelederen, de

bariton Ludo Eykelkamp, zijn vokale
bijdrage verlenen.
Al met al een selekt gezelschap waarvan
samen met het Vordens Mannenkoor
veel verwacht mag worden. Beide
avonden beginnen om 8 uur. Zie de advertentie elders in dit blad.
doorlopende filmvoorstelling gaf. In het
bad zelf gaf de plaatselijke brandweer
een demonstratie spuitvoetbal ten beste.
De jeugd vond het vanzelfsprekend
prachtig toen ook zij de spuit mochten
hanteren.

Zaterdagmiddag werd het zwemseizoen
op een feestelijke wijze afgesloten. Het
badpersoneel was van mening dat in
verband met de teleurstellende zomer
een feestelijke afsluiting op zijn plaats
zou zijn. Er was deze middag van alles
georganiseerd. Zo was de garderobe
veranderd in een kinderbioscoop waar
Freddy Schmitz de gehle middag een

Bij het gekostumeerd zwemmen ging
Henri Siebelink bij de jongens met de
eerste prijs strijken. Koos van Bommel
kreeg uit handen van mevr. van Langen
de tweede prijs aangeboden. Bij de
meisjes werd Carla Addink winnares en
een tweede prijs voor Marjon Gr.
Jebbink. Bij het vlot-stapelen werd
Peter Nijenhuis winnaar en Martin
Siebelink tweede. Zondag stond het
zwembad de gehele dag gratis voor het
publiek ter beschikking.

'Ruiter te paard'1
Momenteel is er een landelijke aktie aan
de gang om de paardesport als zodanig

Programma v.v. Vorden
Junioren: Dieren AO - Vorden AO;
Vorden Al - Wilh. SSS Al; Vorden BI Erica BI; Vorden B2 - Be Quick B2;
Zutphen B2 - vorden B3; Zutphen Cl Vorden Cl; Voorst C2 - Vorden C2.
Senioren: AD '69 - Vorden 1; Vorden 2
- Reunie 2; Vorden 3 - Warnsveld 3;
WVC 4 - Vorden 4; SHE 4 - Vorden 5;
Sociï 6 - Vorden 6; Vorden 7 - AZC 7;
Vorden 8 - Erica 10.

Damclub Vorden verslaag DVA
(Arnhem) met 13-7.
Het eerste tiental van de Vordense
damclub DCV heeft zich vrijdagavond
uitstekend hersteld van de misstap tegen
Huissen. Nu werd met 13-7 gewonnen
van DVA uit Arnhem. De uitslagen
waren: Slutter - Baan 1-1; Harmsma Zomerhuis 0-2; Ruessink - Bognar 2-0;
Grotenhuis
van Heumen 2-0;
Masselink - Willemsen 1-1; Wassink Jansen 1-1; Graaskamp - Bosch 2-0;
Dimmendaal - Smits 0-2; Wesselink Timmer 2-0. Het tweede tiental verloor
met 14-6 van DZW uit Warnsveld. Hier
waren de uitslagen: Kamperman
Wassink 1-1; Kamperman sr. - Wiersma
2-0; Groen - Lamers 2-0; Nengerman Lankhaar 0-2; Achterstraat - Hulshof 20; Lamers - ter Beest 1-1; Smedinga Sloetjes 1-1; Jager - klein Kranenbarg 20; v.d. Horst - Hoenink 1-1; v.d. Boor Breuker 2-0. Voor de vierde klas
speelden vrijdagavond het derde en
vierde team van DCV tegen elkaar.
Uitslag 9-1 voor DCV 4.

Daar v<>lt tegynwoordiy
• dachten wij - niet <>vn U'
klagen. Alleen als het ciankomt
op het kitven van verlovinys en
huwelijkskaarten ontbreekt er
soms nogal eens wat aan de
voorlichting'
Weest ü daarom verst,,
neem voor de 'feestelijkheden
even de kleine moeite om bij
ons binnen te lopen en doe UVA'
keu/e uit die prachtige stijlvolle
Kennemer
Kaarten
Kollektie.
Dikke boeken
vol ideeën en
tekstsuggesties
liggen voor u
klaar 1

Vorden verslaag KSV (Vragender)
verdiend met 2-0.
In een pittige wedstrijd heeft Vorden
zondag verdiend met 2-0 van KSV
DRUKKERIJ
gewonnen. Na enkele minuten kreeg
Vorden al een goede mogelijkheid om
VORDEN
de score te openen. De fraaie kopbal
van Chris Hissink werd op even fraaie
wijze door de KSV doelman gestopt.
LEUKE STOFJES
Hetzelfde deed hij bij een flitsend schot
natuurlijk het adres:
van aanvoerder André te Velthuis.
LAMMERS
Vorden bleef domineren maar moest
aan de Zutphenseweg
achter toch attent blijven op de tegenin Vorden
stoten van KSV. De gevaarlijke rechterVoor de onderlinge competitie van DCV
spits Wolberink werd echter vakkundig
door Reinier Teerink afgeschermd zodat
de aanvalskracht van de Vragender
spelers steeds minder werd. Intussen
had Vorden de score geopend toen Jan
Addink uit een voorzet van Bert
Vlogman met een achterwaartse kopbal
zorgvuldige uitvoering
scoorde 1-0.
van begrafenissen

WEEVERS B.V.

Monuta Stichting

Een paar minuten later verdween de bal
na een door André te Velthuis genomen
hoekschop ineens in het KSV doel. Het

en crematies
Rouwcentrum Het Jebbink 4, Vorden. Tel. 05752-2749

\
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VEENENDAALSUPERMARKTEN B.V.

>'
FEESTAANBIEDING

PITTAH
HONDEVOE

FEESTAANBIEDING
V/D PIJL

_

BAAL 5 KILO
van 998

AUGURKEN

Nu bij Pickwick theezakjes:
exclusieve glazen
theepot voor f. I3,2S
+ 2 glasmerkjes.

4 exclusieve
theeglazen voor f. 5.2S
| + 2 glasmerkjes.

heel kilo

VOOR

AUGUftKJES

NIEUWE OOGST!
AB KWALITEIT
geen 189 of 149

VARKENSFRICANDEAÜ

BOTERMALSE

1150

HAMLAPPEN

RUNDERGEHAKT

425

500 gram

tegen

SPEKLAPPEN

DINSDAG

VERSE WORST

25/9

NASSIVLEES

225

250 gram

kilo

«É

uio 698

SCHOUDERKARBONADE

inlevering

van CHEQUE N°. 3

ARIEL

MAANDAG 24/9

WOENSDAG ze/9

Deze week

FEESTAANBIEDING

in uw VS. MARKT te VORDEN.
zak GOLDEN WONDER

PATAT
FRITES

MAAR

448

heel kilo

MAAR NU

KOFFER 2 KG
geen 649 of 598

BIEFSTUK

250 gram

HAMWORST

TONGEWORST i

150 gram

150 gram

nu

nu

JOHMA

SELLERY
SALADE
100 gram

-181

1000 gram

V
JOLLY

VAN. PUDDING
met room

GROENTE- EN VLEESAANBIEDINGEN GELDIG
T/M ZATERDAG

K.G. KOFFIE
BONEN OF VACUÜM
pak 500 gram geen 810 maar

FEESTAANBIEDING

Reklames geldig
20 sept. t/m 26 sept. '79

145

VANILLE VU
beker Vz liter

NEERLANDIA

GOURMANDISE

CHOCOLADEMELK

WAUIOOTKAAS

pak 1 liter

98

125 gram

-

2501

,;

mi

NU APPELEN ETEN

JAMES GRIEVE
FEESTAANBIEDING

Grolsch bier

krat 24 flesjes
geen 1450 of 1150
maar nu
met gratis glas

FEESTAANBIEDING

1086

4 smaken, van 219 voor

179

Zeiler Grafschaft

1 literfles
PLURA BELL

Appelsap
pak 1 liter

Nesguick

blik 400 gram
van 449 voor

Liga kindervoeding

pak, van 1 39 voor

Tomatensoep

beter gevuld
1 literblik
geen 260 of 198 maar

Bobbelman blauw

baal 2 kg

Bolletje beschuit

159
495

LU PACK

DE ECHTE MOEZEL!

498

65

blik 1 10 gram

Sprinklettes

van 175 voor

125
375

800 gram
gratis gesneden

Grof volkorenbrood

Schuimtaart
± 950 gram

gratis poster, van 425 voor

97e

*/0

e^™o, van495voor

zak 1 50 gram

Maxi spekken

165
875

familypack
geen 180 of 159 maar

98

1 kilo

HEERLIJKE VERSE

298 l%

69

Ivoorkust ananas

99

RECHTSTREEKS VAN AALSMEER NAAR VS MARKT

159

gratis proeven nu ..

TROS-CHRYSANTEN

onc

diverse tinten, 2 bossen

üMlM^M

%

FRISIA

gezinspak, nat. of paprika
van 1 25 voor

perbos

225

175

l

Smith chips
Bounty

VEEGVASTE MUURVERF
LATEX

Choc. toff. of mixed

zak 50 stuks

emmer 3 kilo
van 350 voor

tUVItA lANUmSIA

Prince Fourree

vanille of chocolade
nu per rol

149

NIEUW! CARNABY

115

rol geen 94 of 86
maar nu

COTE D'OR

Soepballen
choca b. h. korrels
zak 300 gr., melk of puur

UIT ONZE DROGISTERIJAFDELING

+

EXPORT TOMATEN

UNOX

Betuwe halviture

j
Vs

FEESTAANBIEDING

98
139

COPPELSTOCK

DNGE JENEVER JAGERMEISTER
1 literfles

POPPEli AANSTEKER

deze week

van 198 voor

„„ c

445
•%iitfVWf il ft n^w\f\rtmi

1VflATDOEI
i K«mSIW"rol1 149 nu
SS
ï?
5
pak 10 stuks
O5lU

SJOE
BAK
SJOELBAK

^cmlaTg""
180 cm lang, van2995
2995voor
voor

2295

1050
lUUU

t.:^. f

^~~
UUcotinon

fles 0,7 Itr
geen 1495
of 1395

maarnu 1295
l£9ü
BLA-K pR|NCE

É

ÜI_MV^I\ KniiN^c

RIETEN
PRUUfHUND
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Vrijdags gezellig winkelen
tot 9 uur bij
mode- en wooncentrum

donderdag
27/cptcmbcr
fee/lelijke
opening

Ruurlo

Gratis koffie

Troef Trekkers
Waskuip
Van oranje kunststof.
Inhoud 45 liter
Normale prijs f. 12<

Afvalbak Sunny
Een stevige kunststof afvalbak in bruin/beige
met deksel van ±45 liter inhoud.
Afvalzak erin en weg is uw afval.

^^

open hui/

Troefprijs

,13.95'

hel i/zover

Roomhan en Leifheit
busopener
suikerpot
Lijty

Donderdag 27 september gaan onze deuren weer
wijd open. Wij kunnen u na een grondige verbouwing gastvrij ontvangen in een vernieuwde en verjongde zaak met een geheel nieuw assortiment in
MODE VOOR HET HELE GEZIN en van jong tot
oud.
Van Lochem mode is nu een zaak waar u steeds het
nieuwste vindt, zo maar vrij-in, vrij-uit kunt lopen en
persoonlijk wordt bediend in een gezellige omgeving.
Komt u cj^maar eens ervaren!

Verchroomd
met Novodur
handgrepen en
draaiknop.

Als extra's nog een kroonkurkopener en een dekselopener.
Leifheit prijs
f.

Roomkannetje
Normale prijs f.

WOENSDAG
26 SEPTEMBER
U bent van 7 9 uur
's avonds uitgenodigd om
met ons het glas te heffen
op deze voor ons zo belangrijke gebeurtenis. Alvast
tot ziens!

^

•Normale prijs f. 1j>r9r5

Een echte voordeel-aanbieding
in roestvrijstaal.
Een suikerpot van 300 gram en
een roomkannetje van 30 cl.

Voor de allerkleinsten
hebben wij een gezellige
speelgelegenheid met
LEGO TAFEL.
Alleen daarom al zou u...

Set bloempotten
Een set van 4 leuke, geglazuurde
aardewerk bloempotten in een
rood/geel/grijze kleurcombinatie.

kom mccfcc/ten en profiteer

NormaJe prijs f.
Troefprijs

J9.95J

Omdat 't feest is hebben wij voor u vele speciale aan
biedingen. ECHTE FEESTNUMMERS. Kom snel.
Dan profiteert u zeker!

Herma
braadpannen

27, 28 en 29 september.
Donderdag, vrijdag (ook 's avonds) en zaterdag hou
den wij voor u open huis. Kom in een gezellige en
ongedwongen sfeer kennis maken. En zo maar wat
rondkijken naar het vele nieuws wat wij u te bieden
hebben. Voor iedere bezoeker is er een leuke
attentie! Ook voor de kinderen!
U BENT UITGENODIGD!

gfati/
koopchcquc/
Van 27 september t/m 13 oktober ontvangt u bij
aankoop vanaf f 25, — gratis koopcheques t.w.v.
10% van het aankoopbedrag. Met deze koopcheques kunt u van 19 november t/m 31 december
bij ons GRATIS KOPEN.

Produkten van Duits topfabrikaar
Zwarte geëmailleerde pannen
met roestvrijstalen stootranden
aan pannen en deksels.
Braadpan 24 cm.
Braadpan 22 cm
Normale prijs
Normate prijs

f

KOERSELMAIM
Burg. Galleestraat 12 - Vorden - Tel. 1364

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

Bloemen
horen
erbij ! !

Verbouwingsaanbiedingen
LINDE KOELKASTEN

578,-

240 liter ..

Op onze afdeling boekhouding hebben wij plaats voor een

assistente
-leeftijd 17-19jaar. Opleiding MAVO of MAVO.

TELEFUNKEN Hi-Fi STEREO 3 in 1
2 x 30 Watt kompleet met boxen van 1558,-nu

\Veekendaanbieding
TROSANJERS

898,'

ERRES STEREO COMPACT 3 in 1

998,-

2 x 2 5 Watt met boxen van 1165,-nu .

mooie bos

ERRES AUDIO RACK

KAMERCALLUNA

tuner versterker 2 x 23 Watt kontinu platenspeler, magn. element

(heideplant) per stuk

Hi-Fi cassettedeck in zwart essen rek, kompleet met boxen
van 2400,-nu

Volop Hollandse droogbloemen en
droogstukies
Bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Het adres voor uw bruidsboeket

1598,-

PHILIPS AUDIO RACK
versterker 2 x 20 Watt kontinu tuner middengolf en FM, volaut.
platenspeler in essen rek, kompleet met boxen nu voor

ELIESEN
Emmerikseweg 46, BAAK

ELEKTRONIKA

15/ O,'

/ TWEEWIELERS

Tevens .wagen wij voor onze produktie-af deling een

mederwerker
tiet betreft hier werkzaamheden in onze dispJay-bauw
^reklamemateriaal).
Leeftijd 17-20 jaar. Opleiding liefst LTS.

GRANDIOZE

ODESHOW

maandag 1 oktober om 20.00 uur in hotel Bakker te Vorden.
l AIV/IIWIPRQ /mnrlp

*n de pauze verloting voor het ,,Holy Spirit Hospita/" in Bombay

WULLINK/schoenmode

DIJKERMAN/bloemsierkunst

SIEMERINK/optiek

VAN ASSELT/banket

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

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 18

Gratis
kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen afdruk werk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.

DE
"VELD^QEK"

Uit onze tapijten gordijnenshop:

f scherp
geprijsde
sfeervolle
troeven!

dé
nostalgiezaah

Gratis aangeboden:
drijf mest.
Krijt, Delden.

Nog slechts 1 week kunt u profiteren
van onze nu extra verlaagde prijzen,
waarna wij op donderdag 27 september
de deuren sluiten.

van de
achterhoek

tuiun Doetinchcmrn Ruurlo
Veld hoekse wec n
o»7V>-49»

Draaijer's Shop Centrum
Raadhuisstraat 2, Vorden

Eigen merk sigaren
Speelgoed, huishoudelijke artikelen,
elektrische apparaten, radio, televisie, was- en koelapparaten

Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goeden niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,SIGARENMAGAZIJN

Fraai gestreepte gordijnstof in een
uitstekende acryl kwaliteit Hangt perfekt en
voelt wolachtig aan. Tweezijdig mooi!
Kies nu uit de kleurstellingen bruin,
groen en rood. Kleurecht en krimpvrij.
Breed 120 cm., per meter 23,90

„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden. .

Brood van de warme bakker
dat is lekker en gezond brood

„Stenderkasten"

ADMIRAAL

een goede bolknak
50 stuks
f 17,SIGARENMAGAZIJN

Een vorstelijk tapijt 100% zuiver scheerwol.
Mooi grof genopt en bijkans onverslijtbaar.
Kompleet met solide foamrug. Kies uit de
kleuren beigebruin, lichtbeige en
donkerbeige. Breed 400 cm. Normale
prijs 229,-. Nu bij ons voor de
uitzonderlijke scherpe prijs van
189,- per strekkende meter.

U proeft het verschil.
Zo uit de oven bij u op tafel.

„De Olde Meulle"

WEEKENDREKLAME:

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

GEVULDE BOTERKOEK

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

REPARATIK
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.
ROK OF BLOUSE
bij
LAMMERS
aan de Zutphenseweg
in Vorden

OPHEFFINGSUITVERKOOP

WARME BAKKER

OPLAAT
bakt het voor u

_Eeji feest
aan je voeten.

voor ai uw loodgietermaterialen

Code 78 FF leest
Zwart lak/calfs
f. 109,95

in textiel!

naar de vakman, met gratis advies.
LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK

2OO erkende interieurverzorgers staan erachter!

Het Hoge 20 - Vorden

Dikke

Wist u

Sigaren magazijn
„DE OLDE MEULLE'1
Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

dat u bij ons voor alle soorten
REPARATIE, AUTOMATISATIE EN
MECHANISATIE terecht kunt?

M^KKÏNK
Nicmvsiail 1 4 - Vimlcn

Mechanisatiebedrijf
Koningsweg 18, Hengelo G., telefoon 05753-1399

K-U'loon OS7.'J2-23K6

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

Citroen CX 2500 D
1978
Citroen CX 2200 D . . . . 1976-77
Citroen CX 2000 Super
1977
Citroen CX 2000 S met LPG. .. 1976
Citroen 2000 S
1975
Citroen GS Pallas
1978
Citroen GS Club Break
1975
Citroen GS Club
1973 '1977
Citroen G Special
1974-78
Citroen CX 2400 Pallas
. 1977

Citroen G Special Break... 1977
Citroen Ami 8 Break
1976
Citroen Ami Break Super.. 1976
Citroen Dyane 6
1976
Citroen LN
1977-78
Citroen 2CV6
75-77-78
Citroen 2CV4
1975 t/m 78
Citroen G Special Break... 1978
Citroen GS Club Break 1977
Simca 1100GLX
.1977

SimcallOOLS
1976
SimcallOOTourist
1975
Simca 1100
1975
Simca 1100 Special
1974
Alfa Romeo Alfetta 1.8
1976
Alfa romeo LPG
1975
BMW 528
1977
BMW 525 Automaat
1977
Mitsubishi 1200 Lancer ... 1977
Mazda 3231300.
. 1978

Austin Allegro
1976
Renault 6
1975
Toyota Carina 1600 de Luxe
met LPG
1978
Toyota Corolla
1977
Nu ook fabrieksnieuwe

Heinemann bagagewagens
350-400-500 kg.
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

Telefoon 05735 - 1753 - 2004

Donderdag 20 september 1979
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Bloemententoonstelling

Cursisten
biedemeier

Nutsfloralia

Ie prijs mevr. Groot Roessink, Ie mevr.
v. Veldhuizen, 2e mevr. Groot Nuelend,
2e mevr. Roorda, 3e mevr. Gille, 3e
mevr. Bloemendaal, 4e mevr. Eskes, 4e
mevr. Bloemendaal, 5e mevr. Eskes, 5e
mevr. Wagenvoort.

De grote zaal van het dorpscentrum wordt niet alleen gebruikt voor
kulturele doeleinden en sport. Het afgelopen weekend bleek dat een
Nutsfloralia tentoonstelling hier uitstekend gehouden kan worden. De
organisatoren hadden van deze tentoonstelling weer veel werk gemaakt.
Hierbij werd men deskundig terzijde gestaan door de plaatselijke
bloemisten mej. Klumper en de heer Dijkerman, terwijl er tevens
inzendingen waren van de kwekerij Spiegelenberg en kwekerij
Vonderkamp. De heer Spiegelenberg had ter opluistering een aantal zelf
gekweekte planten ingezonden.
De beide kwekers hadden in het midden
van de zaal een komplete tuinaanplanting gemaakt. Een fraai gezicht. De
kursisten aan de jaarlijkse bloemschikkursus hadden zich voor deze tentoonstelling evenmin onbetuigd gelaten
gezien de fraaie kollektie bloemstukken.
Het toneel van het dorpscentrum werd
in beslag genomen door de inzendingen
van de plaatserijke schooljeugd. Ook zij
leverden een belangrijke bijdrage voor
het
doen
slagen
van
deze
tentoonstelling.
De
verschillende
prijswinnaars waren:

mevr.
Bos-Burghout,
3e
mevr.
Bogchelman, Zutphenseweg 4e mevr.
Bogchelman, Christinalaan.
Begonia: Ie prijs mevr. GotinkVoskamp, 2e mevr. Bogchelman,
Christinalaan, 3e mevr. Bogchelman
Zutphenseweg, 4e. mevr. Albers.

droogbloemen

Cursisten
boeket

Niet cursisten grote vazen
Ie prijs mevr. Arendsen, 2e prijs mevr.
Arendsen, 2e mevr. Norde, 3e mevr.
Norde, 4e de heer K. Spiegelenberg.

Niet cursisten bakjes
Ie prijs mevr. Teunissen, Ie mevr.
Norde, 2e mevr. Teunissen, 2e mevr.
Helmink, 3e mevr. Valster.

Stekplanten schoolkinderen

Eigen gekweekte bloemen

Coleus: Ie prijs Jolanda en Wilma
Stokkink, 2e W. Zweverink, 3. Erie
Nijenhuis, 4. Marinus Bouwmeester, 5.
Geert Wesselink.
Streptocarpus: Ie Gerard Harmsen, 2e
Geert Wesselink, 3e Willien Bulten, 4e
Bosman, 5e Erie Nijenhuis.

Ie prijs niet toegekend, 2e mevr. Voskamp.

Niet cursisten
groot

fantasiestuk

Ie en 2e prijs niet toegekend, 3e prijs
mevr. Arendsen.

Niet cursisten fantastuk klein
Ie prijs Hannie Decanije, Ie mevr.
Hoeksma, 2e mevr. Harmsen.

Het maken van voorwerpen Kursisten bakjes
Ie prijs mevr. Bloemendaal, 2e mevr.
Niet cursisten tafelstukjes
uit
natuurprodukten Denkers,
3e mevr. Eskes, 3e mevr. v. d. Ie prijs mevr. Norde, Ie Marja Weenk,
(kinderen).
Laan.
Ie prijs Everdine Huetink en Mirjam
Hoevers.

Versierd speelgoed
Ie prijs Elsbet Ruiterkamp, 2e Erie de
Greef, 3e Marjan de Greef.

Tuintjes
Ie prijs Herbert van Druten en Wouter
Siemes, 2e Gerrie Hendriksen, 3e
Jochen van Druten en Bas Siemes.

Bloemstukjes kinderen
15 jaar.

t/m

Ie prijzen: Dinie Kettelerij, Angelique
Bos, Cisca Valster; 2e prijzen: Ina
Rietman, Yvonne Schepers, Martienke
Teunissen, Angelique Bos 2x; 3e
prijzen: Monique Gotink, Angelique
Bos, Gerrie Hendriksen; 4e en 5e prijs
Saskia Schepers.

2e mevr. de Greef, 2e mevr. Arendsen.

Kursisten biedemeier
Ie prijs mevr. Bloemendaal, Ie mevr.
Groot Nuelend, 2e mevr. v. Veldhuizen,
2e mevr. Boudri, 3e mevr. Eskes, 3e
mevr. Graaskamp, 3e mevr. Denkers, 3e
mevr. Bloemendaal, 4e mevr. Groot
Nuelend, 4e mevr. Boudri.

Cursisten versierd voorwerp
Ie prijs mevr. Gosseink, 2e mevr.
Bloemendaal, 3e mevr. Seesink, 4e
mevr. Docter.

Cursisten vaasje
Ie prijs mevr. Bloemendaal, 2e mevr.
Teunissen, 3e mevr. Gosselink, 3e mevr.
Wagenvoort, 4e. mevr. Tigchelaar, 4e
mevr. Gille, 5e mevr. Roorda, 5e mevr
v. Veldhuizen.

Stekplanten volwassenen

Cursisten wandstuk

Fuchsia: Ie prijs mevr. v.d. Kamer, 2e

Ie prijs mevr. Bloemendaal

Nagekomen berichten worden alleen bij hoge
uitzondering opgenomen.

Niet cursisten kleine vazen

Ie prijs de heer Bosveld, 2e mevr.
Haverkamp, 3e mevr. Norde, 4e mevr.
Gotink-Voskamp, 5e mevr. Norde.

Ie prijs K. Spiegelenberg, 2e mevr. de
Roode.

Ook copy voor nieuws uiterlijk dinsdags
12.00 uur bij ons in bezit.

Ie prijs mej. Kamphuis

Ie prijs mevr. Schuppers, 2e mevr.
Schuppers, 2e Marja Weenk, 3e mevr.
Hoeksma, 3e mevr. Bruggeman, 4e
mevr. Hamsen 4e mevr. Hoeksma.

Niet cursisten stobben
Ie prijs niet toegekend, 2e Marja Weenk

Droogbloemen boeketten
Ie prijs mevr. Harmsen, 2e mevr. klein
Nengerman.

DroogbWemen fantasiestukjes.
Ie prijs mevr. Regelink, 2e Marja
Weenk, 3e Jevr. Heusinkveld, 3e mevr.
Weenk, 4^Knevr. Regelink, 4e Gerrit
Regelink ^^

Inzending leerling vaklieden
Tuinbouwschool Drietelaar Borculo

Inzending gevorderden
Ie prijs mevr. Gotink, 2e mevr.
Pelgrum, 3e mevr. Weenk, 4e mevr.
Ruiterkamp, 5e mevr. Edens.

meevaller

Wij verzoeken U beleefd, doch dringend,
copy voor advertenties uiterlijk dinsdags
12.00 uur bij ons in te leveren.

droogbloemen

Eigen gekweekte planten

Eigengekweekte vruchten

Kopy inleveren
voor dinsdags 12.00 uur

Bi 'j ons in d' n Ac hter h ook
't Begint t'r goed op te Heken dat 1979 't jaor van de praötjes wod.
Praötjes of geruchten, 't is maor net wat veur name a'j d'r an
geven wilt. Praötjes oaver zaken die d'r komp en die d'r weg gaot
bi'j ons in Vorden. Zo geet t' in de weald: 'n enen begint t'r vol
goeie moed an en 'n anderen hef t'r de boek schone van vol, vake
ok umdat e lichameluk, geesteluk of financieel toch net iets te kot
kump um 't an 't draaien te holl'n. Wi'j zölt maor röstug
afwachten, dan zie'w wel wat t'r straks nog oaverende steet. At
straks de meeste pesoonlukke emontioneele stormen wat bedaard
bunt kieke wi'j wel us hoo 't in Vorden is. 't Zal d'r in ieder geval
wel neet wodd'n zoas in Staphorst, al zo'j dat haos mott'n gleuven
nao de uutsproaken die d'r in ons hoog gewaardeerde bestuurscollege op 't gemeentehuus bunt edaon. Zo'n klein breefken van
B&W an un plaatselukke verenuging kan heel wat te doene
maken. Maor zoas alles zal ok dit wel op te lossen wean at zee
maor bi'j mekare an de taofel gaot zitt'n.

Behaaglijk warme blouson
van katoenen chintz
met teddy voering.
De schouderlijn is iets
verbreed. De mouwen zijn
gestept.
De prijs is wéér een meevaller.
slechts

't Is now eenmaol zo dat 'n optoch, zoas die deur de "Ree'n" op
touw ezet wod, nogal wat vevoermiddelen met zich breg. Veur
iederene die d'r an met dut beteikent dat twee auto's en twee
anhangers (veur 't peerd en veur de koetse). At t'r dan 100 komp
gif dat 400 keer beneudugde parkeerruumte. Dat t'r dan wat bi'j
bunt die um maor zo argens in 't darp neerschoeft kö'j as normaal
beschouwen, die mensen wet neet better. Dat t'r dan wat bunt die
meent dat zee daor las van heb is ok normaal. At 't bestuur van in
de Reep'n 'n volgende keer zorgt veur genog parkeerplaatsen
buuten 't centrum dan kan de ruumte in 't darp vri'j blieven veur
die mensen waor zee veur bestemd bunt, n.l. de kerkgangers en de
mensen die in onze goeie restaurants un stuksken wilt eaten. Dan
kan een en ander bes oaöst mekare bestaon en hoeft neet nao 'n
zaoterdag vezet

VORDEN - TEL (05752) 1381

In plaats van
kaarten...
. . roiui ti' sturen, n,1,11
aanleiding van uw verloving, uw
huwelijk en ci<
an
t'i'n wolk van ivn b.ibv . k u n t u
uw familieleden, v i i c m l c n . T I
kennissen n , i l u u r l i | k ook

Nemt dan nog in anme^ing da'w hier op zondag kont tennissen,
zwemmen, voetball'n, bezine en un borreltjen kont kopen dan
begriep i'j wel dat de^iame "Staphorst" neet meer is as un ietwat
ondeurdachte opmerlfci van un alleszins gewaardeerd raodslid
die zien lesjen deurgaOTs goed kent en 't beste met onze gemeente
veur hef. Lao'w 't um daorumme maor neet kwaoluk nemmen,
veureerst he'w genog an de millioenen-nota met zien duurdere
bezine sigaretten gas en jenever. Hoewel, mien raakt 't toch neet
want ik scheie d'r uut met roken en drinken, 'n auto vekope wi'j
en wi'j schaft ons weer un kachel an. Maor doe i'jluu dat maor
neet want dan komp t'r nog meer zaken te koop bi'j ons in d'n
Achterhoek.

mondeling op c U- hoogte stel Ir n
Veel gemakkelijke) én
stijlvoller is het echter bi) ons te
knven uit de
Kennemer

Kaarten Kollektie.
Dan laat u twn dat u weet hoe
het h

Drukkerij
WEEVERS
Vorden
Tel. 1404

H. Leestman.

Te koop: 2 2-pers. bedden +
ledikanten en 1-pers. ledikant
en bed + 3 stoelen en 2 tafeltjes + gasstel. Bergkappeweg
l, zaterdag 22 sept. van 9-13
uur

(HAUTE
w PI

Te koop: eikenhouten vaten
ƒ 57,—210 liter inhoud.
Het Gulik 12, tel. 05752-2230

Drogisterij
TEN KATE
en junior.

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Let ook

eens op de
modieuze
bordo kleur.

Drogisterij '

JAPONNEN
natuurlijk van
LAMMERS
aan de Zutphenseweg
in Vorden
GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,.
Vorden. Tel. 1301
Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Dit is uw kans!
Wegens enorm sukses maken wij van u tot en met 14 oktober een

bruingekleurde portretfoto
op formaat 24-30 voor de helft van de prijs nl.

WUI

NK

vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 te Vorden

ADVERTEREN . . .
DOET VERKOPEN

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

Grote voorraad nieuwe en gebruikte
gas-, olie-, gevel-, kolenen houthaarden en
kachels
koelkasten, gasplateau's,
droogautomaten,
centrifuges
inruil mogelijk
D.J.JANSEN
Bleekstraat l, Hengelo (Gld.)
bij de kerk, tel. 05753-1360

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.
Verloren vanaf station naar
Insulindelaan 13 gouden horloge met armband. Tegen beloning terug te bezorgen bij
mevr. G. Wesselink, Insulindelaan 13, Vorden

15,-

Komt u even langs voor een afspraak

Kunstgebittenreparatie

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden

lOBOOOOi

0000000-

Gevraagd voor enkele avonden in de week: flinke hulp
voor het schoonmaken van
kantoren. Meerdere hulp aanwezig. Brieven onder nr. 27-1
buro Contact

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 zaterdags van 8 tot 12.30 uur.

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.

FOTO

Kerkstraat l, Vorden, telefoon05752-1313

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN
DAN

BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

Donderdag 27 september starten wij in onze
geheel verbouwde zaak met de verkoop
We hebben voor u diverse aanbiedingen
o.a.

CORDUROY BROEKEN
KINDER in de modekleuren bordeaux, paars
en cardinale 116 t/m 176 vanaf..
Grotere maat

TRAININGSPAKKEN
KINDER MET CAPUCHON
maten 116t/m 176vanaf .

dames- en herenmaten

PRACHT NYLON JACKS
MERKHAZEWIND
geheel gevoerd.. ..

33,00
40,00

CORDUROYKOLBERTS
HEREN
diverse kleuren

CORDUROY JACKS
DAMES EN HEREN
diverse kleuren, geheel gevoerd vanaf

48,00
65,00

LAARZEN

65,00
69,00
98,00

98,00

ORIGINELE WESTERN, 3 modellen
kleuren naturel en bordeaux .

ENORME KEUS

OVERHEMDEN

DAMESKIELTJES

Als extra aanbieding en geldig tot en met
zaterdag 6 oktober 1979: bij aankoop
van een merkbroek zowel corduroy als
spijker f 10,- korting. Op rrrerk-kinderbroeken f 5,- korting

DERKSEN
GOEDLRENHAL/JEANS SHOP
SPALSTRAAT32 - HENGELO (Gld

Uw reddend bloed
Voor een betrouwbare gebruikte auto

Op maandag 24 september zal weer
de jaarlijkse bloedafname avond van
het Ned. Rode Kruis gehouden worden in de Chr. School v. Alg. Vormend Biologisch en Agrarisch Onderwijs aan de Nieuwstad te Vorden.

naar uw
V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325
Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

voor al uw verwarming
De moderne kolenhaarden
ook geschikt voor hout

De moderne oliehaard
De gashaarden en gasgestookte
luchtverhitters

De smid met de nieuwste en oudste ervaring
op al uw stookproblemen.

HENK VAN ARK
Met de beste service - Telefoon 05752-1554

P. S. Denkt u vooral aan de oproepkaart en zegel kaart mee te brengen.

nieuwe najaarsmode

1979

1904
Wij brengen dit seizoen een grandioze kollektie

mantels en japonnen

A.s. maandag staan wij weer voor u klaar

De oproepkaarten zijn inmiddels verzonden. Zij die
onverhoopt geen oproep ontvangen hebben, zijn
toch van harte welkom.
Bij verhindering op de aangegeven tijd kunt u komen tussen 19.00 en 21.00 uur.
Namens het komité:
Joh. Norde, voorzitter
G. J. Brummelman, sekretaris

Kom gerust kijken naar onze

19,90

HEREN
diverse kleuren o.a. jagersgroen ...

in alle modische kleuren zowel geruit, gestreept als effen. Diverse prijzen

Volksfeest Varssel

ï

27 SEPTEMBER:
198,00
MANTELS klassiek, ook met shawls 189,- - 475,CHINTZ MANTELS met borg
175,00
COATS in diverse kwaliteiten vanaf
135,00
122,50
BLOUSSONS vanaf
JAPONNEN in arnèl-velours vanaf
159,00
169,00
PAKJES vanaf
MOOIE ROKKEN
in prachtige ruiten
35, -129,49,95
BIJPASSENDE BLOUSES vanaf
MANTELS jeugdig vanaf

14.00-16.00 uur:
KINDERFEESTPROGRAMMA

—^x.x "*~*s

^»——' ^^ ^^ ^^

^-—^

20.00-21.00 uur:
RECEPTIE

28 september:
14.00 uur:
KINDERSPELEN

Zondag 23 september

19.30 uur:

TONEEL: „HET EINDPUNT'

29 september:
13.45 uur:
OPTREDEN MUZIEKVERENIGING
„CRESCENDO"

Telephone

14.00 uur:
VOLKSSPELEN

RUURLO
Woensdags de hele dag open - Maandags gesloten

19.30 uur:
DANSEN OP MUZIEK VAN
„THE FLAMINGO'S"

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTAl

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

Welkoop biedt ruime keus..;
kijk maarf

volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km.
TOYOTA Corolla 2000 De Luxe
1978
TOYOTA Cressida De Luxe
1978
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé.... 1976
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé.... 1977
TOYOTA Corolla 1200E
'72-'78
FORDTaunus 1600 L Kombi
1976
SIMCA 1100 GLS
1976
VOLKSWAGEN 1600 Variant
1971
MERCEDES 206 diesel bestel
Verlengd en verhoogd
1976
SIMCA1307GLS
1976
TOYOTA Corona 2000 De Luxe 4-drs. . 1978
TOYOTA Corolla de Luxe
1977
PEUGEOT 104 de Luxe
1975

't Is maar één keer per jaar Werelddierendag... Vandaar die beestachtig goeie aanbiedingen
voor alle huisdieren. Geldig van 20-9 t/m 6-10
25 kg Kenner hondebrokjes
Een "uitgelezen portie voor alle
Fikkies"...! 25 kg van het smakelijkste
en meest volledige hondevoer nu in
een extra voordelige aanbieding.
Normale prijs 42.70

kenner

honde
brokjes 25kg

Pürina

Purina Katmenu
Géén kat in de zak...!
850 gram van het bekende
en veel gevraagde droge
knabbeldiner in
sterretjesvorm.
Normale prijs 3.98

Welkoop
Knalprijs
5 kg van hetzelfde voortreffelijke
menu.

Bezoekt gedurende de gehele maand september
DE TOYOTA-WEEKEND-SHOW

Welkoop Knalprijs

Normale prijs 10.25

Bennie Wentinq
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256

Welkoop
Knalprijs

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

BOHZO
n

Hotel Bakker

kenner

kenner

kenner

Purina Delikat Vlees
De complete vleesmaaltijd
voor de kat. Inhoud 170 g.
Normale prijs 1.60

vraagt:

afwassers/sters

Bonzo Super Diner

voor het weekend
Volautomatische machine aanwezig.
Goede beloning.
Gratis maaltijden.
Vorden, Dorpsstraat 24, telefoon 05752-1312

Welkoop g 35
Aktieprijs |0

Kattebakvulling

10 kg Bonzo Super Diner...
het populaire, graag gegeten voedsel voor goed
verzorgde en gezonde
honden. Normale prijs 26.99

De complete vismaaltijd
voor de kat. Inhoud 170 g.
Normale prijs 1.60

Zak met ca. 9 kg Kitty
Friend. De Amerikaanse
kattebakvulling met een
bijzonder hoog opnemend
vermogen.
Normale prijs 9.95

Welkoop
Aktieprijs

Welkoop 435
Aktieprijs |f

Welkoop "WK
Aktieprijs

Purina Delikat Vis

Kenner
Kanariezangzaad

Kenner
Knaagdierevoer

Kenner
Sierhoendervoer

Breng uw zanger(s) in de
juiste stemming met Kenner
kanariezangzaad.
Standaard 5 kg.
Normale prijs 7.80

1 kg verpakking Kenner
knaagdierevoer. De maaltijd
bij uitstek voor cavia's,
hamsters, enz.
Normale prijs 1.25

5 kg verpakking sierhoendervoer. Perfect
mengsel van geselecteerde
zaden en graansoorten.
Normale prijs 5.50

Welkoop
Aktieprijs

Welkoop gO5
Aktieprijs |0

Welkoop >»fr
Aktieprijs • W+

we l koop

5SS-*1**

alles voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver.
HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

VYe\

Alum./P.V.C. / Hout
* Koude isolerend

Allyouneedis

All* «oortan
bouwmaterialen in
steen, kunststof etc.
Grote kollektie
keukeninrichtingen.
Wand . vloertegels en
plavuizen: duizenden
mogelijkheden
Open haarden.
hout/ gas/
elektrisch
Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

* Geluiddempend

* 30 jaar praktijk
ervaring

WICHHART
ZONWERING

Tuinartikelen:
bloembakken,
banken, vijvers,
tegels, patioblokken

«mee»

Amhemseweg 115, Zevenaar.
Tel. 08360-24247
Showroom Industriestraat 14.

etc.

Corduroy en stretch corduroy pantalons

Showroom geopend. Vrijdag 16.00-21.00 uur.
Zaterdag 10.00-14.00 uur.
UW ZAAK:
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Plaatmaterialen in
board, gips. pvc.
asbest etc.
Voor de agrarische
sektor betonroosters
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.
Dakbedekkingsmaterialen: pannen,
platen, rubberroid
Badkamerinrichtingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Eigen(h)aardig
Dat je bij HOLTSLAG zoveel
prachtige OPEN HAARDEN kunt
zien.
Hout - gas - elektrisch
Geopend: dagelijks tot 17.00 uur,
vrijdags tot 21.00 uur,
zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv

Spoorstraat 28 tel. 05735-2000*

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

FRUITVERKOOP
James Grieve
elke zaterdag van 9-12 u.

Stoere jeugdschoen
van echt juchtenleder
Met steuntje.
24-87 54,88-31 5738-38 59,-

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden

Nassau-deurb.v.
FABRIKANT VAN ALUMINIUM EN STALEN DEUREN
vraagt met spoed:

Uitschieter van de week

CHINTZ JACK (dames)
met stepvoering in de kleuren
bordeaux en zwart, spotprijs .

85,-

monteurs

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 te Vorden

Gevraagd: kalveren voor de
mesterij. Opgeven voor maandags 10 uur a.u.b.
Wim Heusinkveld, telefoon
05753-1728

ervaring met laswerk en elektriciteit
(maar niet noodzakelijk)
Zelfstandig kunnen werken.
Sollicitaties richten aan Nassau-deur b. v., postbus 20
Hengelo G. Telefonische informatie 05753-1288

Woensdag 26 september opent

DERKSEN'S GOEDERENHAL

In verband met de opening woensdag 26 september zijn wij a.s.

maandag .dinsdag gesloten
DERKSEN'S GOEDERENHAL
Uw spaaigeld vindt bij
de Bondsspaarbank
eenveilig,vruchtbaar
groeiklimaat.
U kunt bij de Bondsspaarbank
terecht voor alle bankdiensten
Dus ook voor sparen,
't Is trouwens een vanouds vertrouwd adres voor sparen met hoge
rente. Dat kan op veel manierea
Met het klassieke boekje, of op z'n
modernst: automatisch via een
Bankgirorekening.
U kunt kiezen uit spaarrekeningen met diverse opzegtermijnen; hoe langer de termijn,
hoe hoger de rente. Wat is voor u de
beste spaarvorm?
Kom daarover eens rustig
praten op het Bondsspaarbankkantoor Dij u in de buurt. Men heeft
er tijd en aandacht voor u.
U krijgt er goed advies, afgestemd
op uw persoonlijke wensen en
mogelijkheden. Óf u nu veel of
weinig kunt sparen, u bent welkom
bij de Dank met de S
van Service.
w

A.s. donderdag
tot en met woensdag 26 september

gesloten

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Concert
Vordens Mannenkoor
o.l.v. Bert Nijhof
in de Christus Koningkerk,
Het Jebbink 6 te Vorden
VRIJDAG 12 OKTOBER 1979
ZATERDAG 13 OKTOBER 1979
aanvan beide avonden om 20.00 uur.
Solisten:
Ellen de Waard-Stroink
Harrie Pierik
Ludo Eykelkamp
Tonnie Besselink
Eleonore Krullaarts

sopraan
tenor
bas/bariton
tenor
vleugel

Voorverkoop plaatsbewijzen met ingang van 21 september a.s. bij: Schoenhandel Wullink, Dorps
straat 4 te Vorden en Boekhandel Wolters, Kerkstraat 17 te Hengelo (Gld.)

zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en winddicht, ijzersterk, gelaste naden
NAAR:
Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Het neuwe
Nevedabreiboek
voor u klaar b

IVfODESHOW

wegens verbouwing

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatfe nodig • bedrijfszeker onder alle omstandigheden • géén onderhoud» binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Voor

Alle zaken voor alle mensen

met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

SPALSTRAAT 32 - HENGELO G.

maakt dierendag
tot kinderdierendag-f eest
op 29 september a.s.
Met een mooie gratis
kleurenfoto van je
huisdier. En een
wedstrijd met
kans op fijne
prijzen.
Hoe je mee
kunt doen aan
Welkoop
Kinderdierendag.

Ga zo snel je kunt naar de onderstaande
Welkoop winkel en haal een wedstrijd
formulier. Je leest dan precies wat je moet
doen om zo'n mooie gratis kleurenfoto
te krijgen.
Deze wordt gemaakt door:
Foto Dolphijn
Kerkstraat 1, Vorden
die zo vriendelijk is
kinderdierendag '79 vast te leggen.
Vorden, Stationsweg 20
van 10.00—12.00 uur

op a.s.
woensdag
26 sept.
in zaal
Bakker
's avonds
8 uur.

Kaarten
in de zaak
verkrijgbaar

