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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Enorme drukte
volksfeest Linde

op 113e

Han Eskes schutterskoning
Van de buurtfeesten die in de gemeente Vorden elk jaar traditioneel worden
gehouden, mag dat in het Linde gerekend worden tot het drukste en sfeervolste.
Dat het feest nog steeds een trekpleister is voor jong en oud, werd het afgelopen
weekeinde duidelijk bewezen. Het prachtige najaarsweer en de geheel eigen sfeer
die het "Lindese feest", zoals het in de volksmond heet, kenmerkt, had weer vele
honderden buurtbewoners, oud-Lindenaren en belangstellenden uit de omgeving
naar Linde gelokt. Vooral de jongeren lieten zich niet onbetuigd. Het was
trouwens voor de honderd-en-dertiende keer dat het feest nabij het vroegere café
van Asselt op de weide van de fam. Menkveld werd gevierd. Ook de oude,
historische Lindese molen, met aan alle wieken het rood-wit en blauw, draaide
dank zij de heer Koch op volle toeren.
Toneelavond in dialect
Voorafgaande aan het eigenlijke feest
werd vrijdagavond in de ruim veertig
meter lange feesttent een toneelavond
verzorgd door de Toneelvereniging
Steeds Beter uit Bruil bij Ruurlo. Het
was er overstelpend druk en men moest
zelfs stoelen bijsiepen om iedereen een
plaats te bieden. Voorzitter G. J. Groot
Jebbink was blij verrast door deze
belangstelling. Hij heette iedereen
welkom, speciaal het toneelgezelschap.
Hij bracht nog dank aan de Rabobank
voor de medewerking bij de verloting,
die een groot succes werd. Met veel
verve speelde "Steeds Beter" hierna het
driebedrijvige dialectstuk "Er is hier
nog plaats genog in huus". Het blijspel,
onder regie van de heer G. Hulshof,
werd uitstekend vertolkt. Men kreeg een
daverend applaus.
Schutterskoning.
Op /aterdag, de dag van het eigenlijke
Volksfeest, was de belangstelling, mede
door het mooie weer, verrassend groot.
Al in de morgenuren begon het vogelschieten, waarvoor zich 97 schutters
opgaven. Nadag Jan Kornegoor, de
oude koning van 1978, het eerste schol
had
afgevuurd,
gevolgd
door
burgemeester mr. Vunderink, bleek de
vogel zo vast te zitten, dat men (na drie
ronden) besloot tot loting van de romp.
De gelukkige werd de 19-jarige Han
Eskes, die enkele jaren geleden ook
koning was. Hij werd dus schutterskoning 1979 en koos mej. Wilma
Weenk tot koningin. De verdere uitslag
bij het vogelschieten was: 2. A. Waarle
(kop), 3. mevr. G. Leuvenenk-Wentink
(rechtervleugel), 4. H. Bloemendaal
(linkervleugel), 5. Han Eskes (staart).
Ook voor het bel- en schij('schieten, dat
's morgens begon was de animo groot.
De uitslagen waren hier: Belschieten: 1.
Herbert Bosch, 2. Gerard Berends, 3.
H. klein Winkel, 4. H. Ruiterkamp, 5.
J. Roeterdink. Schijfschieten: 1. J. H.
Lenselink, 2. T. Bosch, 3. M. Roeterd i n k , 4. H. A n t i n k .

Opening
's Middags vond de officiële opening
van het feest plaats, een en ander in het
bijzijn van burgemeester mr. M.
Vunderink, zijn echtgenote en kinderen,
de
voltallige feestcommissie, de
koningsparen van 1978 en 1979, de
muziekvereniging Sursum Corda met
korps, drumband, mini- en majorettes
en vele anderen. Voorzitter Groot
Jebbink heette allen van harte welkom
en wees op de hechte onderlinge band in
het Linde, die zo sterk is dat zelfs de
oud-Lindenaren elk jaar weer komen.
Hij dankte ook de milde gevers voor de
lijsten. Zijn dankwoord ging ook naar
de muziekvereniging Sursum Corda
onder leiding van de heer Smeenk, die
voor de feestelijke aankleding zorgt.
Eveneens de familie Menkveld voor het
beschikbaar stellen van het feestterrein,
professor Hoefnagels bij wie de
attributen mogen worden bewaard in
/ i j n schuur en de heer Koch, die trouw
present is om de molen te laten draaien.

VAN DE

KERKEN
Vredesweek 23-30 september 1979.
Het Inter-Kerkelijk Vredesberaad, het
I . K . V . belegt elk jaar weer de
zogenaamde vredesweek. Dit jaar is dat
de week van 23-30 september. Het
I.K.V. vraagt in deze week in het
bijzonder aller aandacht voor het
oorlogsvraagstuk,
de
bewapeningswedloop en nog meer: voor
het-wérken-aan-de-vrede. Oorlog komt
er immers maar al te vaak als vanzelf,
vrede niet. In'vele kerken wordt het
door het I.K.V. uitgegeven materiaal
gebruikt tijdens gemeente-avonden en
ook in de zondagse kerkdiensten. De
kerkdienst in de hervormde dorpskerk
zal a.s. zondagmorgen 30 september
"de
vredes-dienst"
zijn.
Het
aangegeven Bijbelgedeelte is Mattheus
24: 1-15 en de tekst daaruit is vers 6
"...oorlogen
en
geruchten
van
oorlogen..., maar het einde is het nog
niet...". Bij de uitgang van de kerk
wordt aan belangstellenden de vredeskrant uitgereikt. Enkele gemeente-leden
zijn gevraagd in de voorbereiding mee te
denken en zo mogelijk mee te werken
aan de dienst zelf. Iedereen is er zeer

Vergadering
moderamina
gereformeerde - en hervormde kerk.
De beide moderamina van de plaatselijke Gereformeerde kerk en Hervormde
gemeente hopen opnieuw samen te
vergaderen en wel volgende week
woensdagavond 3 oktober, in een
zaaltje van "de Voorde".
Groot aantal wijkavonden hervormde
kerk.
Tijdens de zondag j.l. in het Dorpscentrum gehouden gemeente-dag is
onder meer meegedeeld: dat er in de
komende wintertijd weer een hele reeks
wijkavonden (ook wel genoemd groothuisbezoek-avonden) gehouden zullen
worden onder leiding van de wijkpredikant en de wijkouderling. Het
thema voor de wijkavonden luidt:
"Gezin en Kerk". Het zal o.a. gaan
over de vraag: Kinderen ook aan het
Avondmaal? Ook in de Gereformeerde
kerk wordt tijdens huisbezoek samen
nagedacht en gesproken over: gezinscommunie.
5739...
Op 22 en 23 september vierde Israël het
nieuwjaar-feest. Volgens de joodse
jaartelling begon het nieuwe jaar
...5739. Het volk Israël begint de
jaartelling niet bij de geboorte van Jezus
Christus (zoals de Christenen doen)
maar bij hun stamvader, de aartsvader
Abraham. We wensen het volk Israël
een gezegend nieuwjaar toe en bovenal

Landschap speciaal voor de/e serie
wandelingen heeft laten vervaardigen.
De medaille is (naast informatie en
uitgaven van de Stichting) aan de
vertrckpost verkrijgbaar en kost ƒ 4,-.
Aan het bij de medaille behorende
sierlint krijgt u gratis het metalen cijfer
3 (l en 2 zijn al uitgereikt bij de
Jubileumwandelingen op Staverden en
De Dellen).
De vertrekpost is beide weekenden
gevestigd in de nieuwe /aal van Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden. Hier
kunt u van 9.00-14.30 uur de routebeschrijving afhalen.

Graafschapsfietstocht vanuit Vorden op
13, 14, 20 en 21 oktober.
Afwisseling in het landschap maakt
wlke fietstocht aantrekkelijk. Maar als
u ook nog de beschikking hebt over een
uitgebreid net van fietspaden en rustige
asfaltweggetjes, dan wordt fietsen een
genot. Beide factoren zijn in de streek
rond Vorden ruim vertegenwoordigd,
zodat u zeker ple/ier /uit hebben van
Kinderspelen:
De kindercommissie onder leiding van een van beide (of desgewenst van
de ehcr D. Lenselink had voor de jeugd beide!) fietsroutes van ca 30 km. die
weer een uitstekend programma in deze tocht vormen. Extra attractie /ijn
elkaar gezet. De spelletjes werden in de de vele landhuizen en kastelen die deze
tent gehouden, voor de jeugd tot en met streek rijk is. Huurfietsen kunt u
14 jaar waren er allerlei spelen telefonisch tevoren reserveren bij één
uitgedacht. De animo was groot, alleen der volgende firma's: Autobedrijf
in de groep kinderen tot en met zes jaar, Kuypers, en A. G. Tragter, telefoon
namen liefst 53 kinderen deel. In totaal (05752)-l 393 en 1256.
werden er 250 zakjes snoep, ijsjes en/. (Overgenomen uit de kampioen).
uitgedeeld. De ruim 1200 kaarten voor
gratis draaien in de draaimolen van de
fa. Wiegcherink uit Winterswijk bleken
zelfs nog niet toereikend te zijn.

Uitslagen:
Meisjes en jongens tot 6 jaar (sjoelen):
1. Mart^k Hendriksen, 2. Marco
Arfman, JHfvonne Nijenhuis.
Jongens 7 en 8 jaar (bussen gooien): l.
Arjan Brokeman, 2. Arjan Mombarg.
3. Riek Groot Roessink.
Het oude koningspaar Jan Kornegoor jr Jongens 9ml jaar (bussen gooien): \.
en koningin Erna Klein Nengerman Mark SucJ^, 2. Rinus Bouwmeester, 3.
werden hierna "onttroond". Enkele, Jos LensemK.
commissieleden tooiden vervolgens de Jongens 12-14 jaar (spijkerslaan): 1.
koning van 1979 Han Eskes en koningin Bart Pardijs, 2. Gert Weenk, 3. Bert
Wilma Weenk met de bijbehorende Weenk.
versierselen. Ter ere van het nieuwe Meisjes 7-8 jaar (bal in de mand
koningspaar speelde de muziek en gooien): \. Diana Roeterdink, 2. Petra
zwaaide Jan Berenpas het vaandel. De Roeterdink, 3. Elsbeth Ruiterkamp.
burgemeester prees in zijn toespraak de Meisjes 9-11 jaar (ringgooien): l. Wilma
goede verstandhouding in Linde. "Over Zweverink, 2. Everdina Ruitenberg, 3.
de zelfstandigheid van Vorden hoeft Esther Groninger.
Linde zich geen zorgen te maken, het Meisjes 12-14 jaar (Stoelendans): \.
blijk mee te vallen. B&W hebben bij de Cecile Helderink, 2. Carla Lichtenberg,
buurtschappen net zoveel belang als het 3. Gerrie Hendriksen.
dorp. Er komt ook een nieuw 's Avonds was het zeer druk in de
bestemmingsplan
waarin
iedereen danstent met muzikale medewerking
inspraak zal krijgen". Nadat de van de Flamingo's. Ook de draai- en
burgemeester benadrukte dat hij zich zweefmolen van de fa. Wiegerink waren
nauw verbonden voelde met de Lindese druk bezet, terwijl de andere attracties
bevolking en het feest elk jaar zal goede zaken deden. "Het is een groot
meemaken, werd met het zingen van het succes geweest", aldus voorzitter G. J.
Wilhelmus het feest officieëel geopend.
Groot Jebbink.
welkom.

NIEUWS

Volksspelen
De animo voor de Volksspelen die in de
feestweide werden gehouden was
ongekend groot, 's Avonds reikte de
voorzitter
de
prijzen
met een
toepasselijk woord u i t . De uitslagen
waren:
Dogcarrijden dames: 1. mevr. Ween k Huurnink,
2.
mevr. LeuveninkWentink, 3. mej. L. Hilderink.
Ringwerpen voor dames: 1. mevr. G.
Helmink, 2. mevr. A. GoossensLichtenberg, 3. mevr. H. Pardijs.
Korfballen dames en heren: 1. H.
Wenninkmeulen,
2.
H.
Wenninkmeulen, 3. mevr. Sloetjes.
Doeltrappen dames: 1. mevrouw A.
Roeterdink, 2. Annet Sloetjes, 3. Berdy
Lenselink.
Ballerospel: 1. J. Wasseveld, 2. mevr. J.
Weenk, 3 mej. H. Lenselink.
Kegelbaan: 1. E. J. Wasseveld, 2. H.
Arfman, 3. H. Pelgrum.
Hockeyspel: 1. H. Gotink, 2. B. klein
Winkel, 3. G. Bouwmeester.

Nederlandse Bond
Plattelandsvrouwen

Voor de eerste maal dit sei^
de dames van de Ned. bond van
Plattelandsvrouwen bijeen. In grote
getale waren de dames gekomen. In
haar welkomst woord zei do presidente
dan ook blij te zijn metsten grote
opkomst, en heette een iec^Wan ook
hartelijk welkom. Speciaal de gasten
van deze avond "De Punten Sliepcrs"
een cabaretgezelschap uit Aalten. Na de
interne mededelingen werd mevr.
Koning-Tjoonk gevraagd om iets over
de fietstocht voor alleenstaanden te
vertellen, wat zij dan ook op een goede
en leuke manier deed.
Hierna werd het woord gegeven aan
"De Punte Sliepers". Op aantrekkelijke
wijze brachten zij een programma wat
voor jong en oud prettig was. En heel
wat applaus klonk er deze avond door
de zaal. Aan het eind van de avond
dankte de presidente dan ook het
gezelschap voor deze avond vol humor,
waarna zij een ieder welthuis toe wenste.
Kegelen op 8 oktober 's middags bij de
Boggelaar. De volgende bijeenkomst is
op 10 oktober in Hotel Bakker.

VREDE; vrede vóór en mét de buurvolken.

KinderdierendagJubileumwandeling feest bij Welkoop
van het kind en Werelddierendag.
13, 14, 20, en 21 Jaar
Welkoop maakt daar een heel speciale
kombinatie van. Op 29 september zetten
oktober
Welkoop Hengelo, Ruurlo, Toldijk en
De ANWB organiseert in samenwerking Vorden in samenwerking met een
met de Stichting "Het Gelders bekende fotograaf hun lievelinshuisdier
Landschap" op 13, 14, 20 en 21 oktober op de (kleuren)foto. Aan deze aktie is
een jubileumwandeling in Vorden dit in tevens een leuke dierendag-wedstrijd
verband met het 50 jarig bestaan van verbonden, waarmee de kinderen fraaie
kunnen
winnen.
deze natuurbeschermingsorganisatie. prijzen
Het uitverkoren wandelobject is ditmaal Wedstrijdformulieren zijn vanaf heden
het fraaie landgoed "De Kiefstkamp", bij de Welkoopwinkels af te halen.
representatief voor de vele oude landgoederen die de Gelderse Achterhoek
nog rijk is. Statige lanen, intieme
bospaadjes,
lichtglooiende akkers,
TUINCENTRUM
omzoomd door houtwallen, beken en
waterpartijen, kortom, alles wat het
landschap in de Achterhoek zo
aantrekkelijk maakt, vindt u ook hier.
Bovendien voert de wandeling langs het
prachtige kasteel Vorden, dat na de
restauratie onlangs in gebruik is
genomen als Gemeentehuis. Het is echt
een gebied voor fijnproevers die er
kunnen genieten van ca 6, 12 en 18 km.
lengte, bijna geheel over autovrije
wegen en paden. Alleen als ze aan de
lijn
blijven
mogen
honden
meewandelen. Hier is ook uw laatste
kans om in het bezit te komen van de
fraaie zwaar geëmailleerde herinneringsmedaille, die het "Gouden" Geldersch

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

FNV-Vorden
opgericht

^Kerkdiensten!

In hotel Bloemendaal is de afdeling
Vorden van de Federatie Nederlandse
Vakbeweging (FNV) opgericht. Bijna
alle plaastelijke besturen van de bij de
vakcentrale FNV aangesloten bonden
waren aanwezig. Als gast was present F.
Speksnijder, districtsbcstuurder van het
FNV, afdeling Gelderland.
Tijdens de vergadering werd het voorlopig bestuur geïnstalleer. Het dagelijks
bestuur bestaat uit voorzitter G.
Koerselman jr. (namens de ABVA);
secretaris J. Weigraven (Industriebond
FNV) en penningmeester A. Turfboer
(ABVA). In zijn
openingswoord
schetste voorzitter Koerselman de problemen die er rond de vorming van een
FNV-orgaan in Vorden zijn geweest.
"Nu echter is een groot aantal mensen
bereid de schouders onder het werk te
zetten". Hij wees op het FN V-werkplan, waarin alle activiteiten /ijn
vermeld. Secretaris Weigraven gaf een
overzicht van de verrichtingen van het
voorlopig bestuur. Daarna werd het
bestuur geïnstalleerd.
Koerselman wierp nog een blik terug op
de ontwikkeling rond de EMPO-fietsenfabriek waar "arbeidsplaatsen zijn
omgeruild
tegen
geld
voor
schuldeisers". Koerselman: "Alleen
geld is belangrijk, de 40 werknemers
moeten het maar bekijken". Na de
pauze besprak men het werkplan, dat
aanvaard werd. Districtsbestuurder
Speksnijder versterkte adviezen over het
optimaal functioneren van het FNVorgaan en beantwoordde vragen.

r^v.n BURGERLIJKE,
STAND

Sf<

Ondertrouwd: G. Bruggink en H.
Kettelerij; H. J. Haaring en G.
Fokkink.
Gehuwd: J. A. B. Nijland en Y.
Rothman; J. W. Wenneker en C. A.
M. van der Zande.

A.
J.
J.
A.

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN
DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien geslaten, 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.

ijselweg 20

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink,
Vredesdienst.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
Ds. A. Buijs, Silvolde.

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.
Sterringa.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood.schappc,
dringende 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.
Breukink. Komende week avond- en
nachtdienst ook Dr. Breukink.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
F. van de Poest-Clement, Zelhem, tel.
08342-1220; M. H. van Muiswinkel,
Borculo, tel. 05457-1981. Spoedgevallen
11.30-12.00 uur.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand september mevr. dille,
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.

Herma & Willem
Kraaykamp
Tel 0 5 7 5 0 - 2 0 7 4 3

UW TUIN RENOVEREN?
Kom vrijblijvend informeren

BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333
POLITIE
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

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.
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MARKT

\

ZUTPHEN

BORCULO • HENGELO (GLD.)
GOOR
•RUSSEN
GROENLO • VORDEN

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V.
• Ambachtelijke slagerij
• Super slijterij
• Dauwverse
groente en fruit
• Snijbloemen
en potplanten
2 X per week
van veiling
Aalsmeer
• Keus uit alle
merken voor
prettig lage
\
prijs
• Sterk in vers

FEESTAANBIEDING

HOY
ROOKWORST

CHEQUEAANBIEDING.
l pak SUPERUN1E

MALSE RIBLAPPEN

ROODMERK

KOFFIE

heel kilo

FEESTPRIJS

RIBHAASKARBONADE ono KARBONADE QQO
heel kilo
ÖOÖ

Geirialen vacuüm of bonen
l geen 44Q of 359 maar nu
tegen inlevering van
waardebon NO. 4

FEESTAANBIEDING

heel kilo

OSSETONG

1.95

SLECHTS....

Maandag lokt
Dinsdag 2 o kt
Woensdag 3 okt

FEESTAANBIEDING

ÏLASSE
ROYALE
'ILS

vat geen 41/2 kilo
maar 5 kilo
Nu als

A9ti

500 gram

alleen geldig in uw
,VS~ MARKT te
vorden

1l

*t£U

ÜO O

SOEPVLEES

ono

250 gram

MAGERE SPEKLAPPEN
GEHAKT
BORSTLAPPEN

fc5JO

1000 gram
heel kilo
heel kilo

498
590
898

BOERENACHTERHAM
LEVERWORST deze
week

r"

300 gram
per stuk

100 gram

krat a 24 fles
geen 995 of 895

FEESTPRIJS

SNIJWORST

MAAR NU ALS

grof of fijn, deze week 200 gr.

FEESTPRIJS
r--f

V,.

MAGERE
YOGHURT
pak 1 liter

GROENTE- EN VLEESAANBIEDINGEN GELDIG
T/M ZATERDAG

FEESTAANBIEDING
PAMPERS PEUTER pak geen 695 of 595 maar
PAMPERS DAGLUIER pak geen 998 of 948 maar
PAMPERSEXTRAABSORBERENDpakgeen950maar
PAMPERS PASGEBOREN pak geen 950 maar

REKLAMES GELDIG
VAN 27 SEPTEMBER-3 OKTOBER

475
795
750
750

BECEL

80

BAK EN BRAAD

pak nu

MONA

BECEL

GEZINSPUDDING

DIEETMARGARINE

met of zonder saus| CA
beker Va liter
l U9

kuip250gramnu

l UU

GOUDGELE BANANEN

98

1 kilo. .

FEESTAANBIEDING

FEESTAANBIEDING

FEESTAANBIEDING

02

EXPORT UIEN

98

21/2 kilo..
utt2u>

Bambix

Goudse kaas

^

pak geen 1 22 of 99 '-;%' maar nu als feestprijs

volvet jong
heel kilo
feestprijs

DE HEER

KAKELVERSE

~*79

Bonbons de luxe

pak 200 gr. van 279 voor

Kersenbonbons

zak van 145 gr.
van 225 voor

Mars mini

grote zak
van 279 voor

Cocosmacronen

pak 6 stuks
van 169 voor

239
198
249
149

Zutphense zandjes
100% roomboter
van 185 voor

C

Sun margarine ^

748

198

Bruine eieren

(3), doos 10 stuks

Melkbrood

800 gram, gratisgesneden

Andy allesreiniger

3 geuren, pak 3 stuks

9ÜQ

£%f O

Grolsch Bockbier

+ gratisglas, krat24fles

NICOLET CHOCOLADE

Hagelslag

melk of puur, zak 500 gr.

325

Timson appelstroop

89

beker, 350 gram

Juliennesoep

t

HOLS DONATIN
2 / kilo
1

2

MICKY KATTENVOER

£

1

^

1

6

/2 blik van 79 voor

ASTOR HONDENVOER
/2 blik, van 79 voor

cV«fQftO

65
65

129

1 BOS TROSCHRYSANTEN EN 1 BOS
FRESIA'S MET GROEN, SAMEN
450

l
Maandag, dinsdag, woensdag uit eigen groentesnij-afdeling:

rode kool, andijvie of worteltjes

rn

panklaar, 500 gram

UU

l

Kleutervoeding

pot geen 125 maar

109

ELVEA

1800

NON FOOD

Fruitcocktail

V2 blik

115

DROGISTERIJ - COSMETICA

ALLES KNIPPER

159
POP IN UICIFERDOOSJE
98
nu van 195 voor

ATRIX HANDCRÈME

REBEDEX

pak 20 stuks
normaal van 395 voor

van 229 voor

PLASTIC CILINDERPOTTEN
nest 4 stuks
van 595 voor

198

89

pak van 107 voor

' '>'•••••''••'•<''•<•'••'••'••'••'.' •'•"
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HANDPEREN TRIOMPHE DE VIENNE
klasse 1, 2 kilo

OLVARIT

WEER VOORRADIG!

165

45

pak geen 60 of 50, maar nu
doos a 40 pak 1 695

HONIG

grote flacon, van 345 voor

Hilco toiletzeep

165

Sr

425

125 ml, doos geen 365 of 325
maar nu

O.B. TAMPONS

speciaal van 430 voor

249
250
275

Hoe bestaat het!
v. d. HEUVEL

HENKES

JONGE JENEVER

BESSENJENEVER

1 literfles
geen 1295
of 1095
maar nu

1 literfles
geen 1045
maar
deze week

COPPELSTOCK

Wijn van de maand

BEEREN-

CHATEAU
DE VENTENAC m n

1 literfles

1075

p. fles 375
NU 3 FLESSEN

l —
l Ui

Voor uw belangstelling en medeleven bij het overlijden en
de begrafenis van
LENA HARTMAN

FRANK SCHRÖER
en
DINY GOTINK

ZATERDAG 29 SEPTEMBER

willen wij u, en wel zeer in het
bijzonder de buren, langs deze weg hartelijk danken.Het is
een enorme steun voor ons geweest.

geven hierbij kennis van hun voorgenomen huwelijk, dat zal plaatsvinden op
donderdag 4 oktober 1979 om 11.30 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

Namens de familie,
H. J. Hartman

De kerkelijke inzegening is om 13.30 uur
in de St. Caecilia-kerk te Neede.

7251LT Vorden, sept. 1979
Eikenlaan 5

U bent van harte welkom op onze receptie van 15.00 tot 16.00 uur in café „Het
Zwaantje", Borculoseweg te Neede.

Te koop: 2 ha gras voor k uilof stalvoeder. H. Bogchelman
Ruurloseweg 121, Vorden
Te koop: 2 éénpers, bedden
80 x 190, met stevige bodem;
en een klassiek vloerkleed,
2 x 3 m, zuiver wol z.g.a.n.
J. Meerbeek, Julianalaan 27,
Vorden

Het toekomstig adres wordt:
Henry Dunantweg 109, 7161MB Neede

Gevraagd: geyser op propaanof butagas. Tel. 05750-13191
Te koop: l ha mais. J. W.
Poorterman, Hilverinkweg 4,
Vorden
Te koop: 85 are mais. Briefjes
inleveren a.s. zaterdag voor
16.00 uur. A. J. Flamma,
Hamminkweg 11, Vorden
Al draeght den aep een gouden ringh,
So is het doch een lelich dingh.
Varkensmest stinkt wel eens
vies
Maar bevordert de vruchtbaarheid, dat is ons devies.
Henk Graaskamp
Ruurloseweg

VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN

Aanvang 20.00 uur bij café

de Boggelaar
ZONDAG 30 SEPTEMBER

FRED JASSIES
en
MARGRIET ROETERDINK
laot ow hierbi'j wett'n dat zee gaot trouwen op vief oktober 1979 um 13.45 uur
in 't gemeentehuus „Kasteel Vorden".

ervaren traktorchauffeur
om te helpen met de maisoogst

B. J. H. Seesink

Westernlaarzen
Ook in zwart met rood doorgestikt
bij

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

Zoals in het verleden geschiedde door de familie
Smit, zullen ook wij ons uiterste best doen uw bruiloft, receptie, vergadering etc. te doen slagen.
Beleefd aanbevelend,
FAMILIE TEN BARGE

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Met ingang van l oktober gaat de exploitatie van ons
horecabedrijf over naar de familie C. ten Barge.
Wij danken u bij deze voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen de familie Ten Barge veel sukses
toe.

Te koop: sta-caravan, 7 m
lang, geheel kompleet.
De Stroet 4, Vorden, telefoon
05752-2068 na 18 uur
Te koop: prei-, spruiten-,
boeren-, rode- en witte kool,
andijvie en winterwortelen op
bestelling.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, telefoon 05752-6659
Te koop gevraagd:
ANTIEK o.a.
- kabinetten
- linnenkasten
- klaptafels
- boerenstoelen
- grootmoederstijdartikelen
Tegen contante betaling.

M. J. MAAS
ANTIEKHANDEL
Vordenseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1637
Te koop: 90 are mais. Briefjes
inleveren a.s. maandag voor
18 uur. Gunning voorbehouden. E. J. Bos, Ruurloseweg
80, Vorden

Verzekeren
De Rabobank
is altijd in de buurt.

In ons drukke verkeer zijn misverstanden schering
en inslag. Vandaar dat je soms tegen een flinke
schade aankijkt voor je er goed en wel erg in hebt.
Twee dingen zijn dan belangrijk, namelijk
hoe en waar je verzekerd bent. Dat geldt trouwens
niet alleen voor uw autoverzekering, maar voor
al uw verzekeringen. Bij de Rabobank bent u zeker
van een korrelde schade-afhandeling
en een goede •* •
•
•
^^m-*

Rabobank JSt

l x Voor alle mensen die
UT, ZOUTLOOS" zijn!

geld en goede raad

HP= is weer
Gaarne zien wij u terug in onze

Vinotheek-Slijterij.

FAMILIE F. P. SMIT

ZOUTLOZE
ROOKWORST
Vrijdag- en zaterdagreklame bij:

RECEPTIE TOUWTREKVERENIGING VORDEN
Ter gelegenheid van de behaalde nationale kampioenschappen in de Jeugd Aen B-klasse en de 640 kg D-klasse

Met vriendelijke groei,
TTV VORDEN

uw ••M

H^K ^^HH"^P

«Jdll IXriJl DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470

Gevraagd:

nette hulp in de huishouding

houden wij receptie op vrijdag 28 september van
20.00 tot 22.00 uur in café Eykelkamp, Ruurloseweg
114 te Medler.

Bel 2024 en het wordt elke
eerste zaterdag van de maand
opgehaald
Te koop: huishoudkachel en
elektrische bakoven.
B. van Til, Koekoekstraat 8,
Vierakker, tel. 05754-712

99,90

nu al vanaf.

Na het aanbrengen van enkele interieurwijzigingen
zijn wij voornemens de zaal tesamen met het nieuwe
café-bar gedeelte 10 oktober a.s. officieel te openen.
Wij komen hier in de volgende editie uitvoerig op terug.

•l ^^V^

VOOR DE PRETTYMARKT
Heeft u nog leuke oude spulletjes voor ons? U doet er de
zwemklub een plezier mee.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Het Hoge 7, Vorden, telefoon 1572

Met ingang van l oktober a.s. nemen wij de exploitatie over van zaal Smit aan de Dorpsstraat te Vorden.

Fongers Champion Race
10 versn. derailleur ƒ 404,50
Barink, Nieuwstad 26 Vorden
Gevraagd: hulp in de huishouding liefst vrijdags van
8.30—12.30 uur, andere dagen ook mogelijk.
Mevr. van der Voort, Christinalaan 11, Vorden, telefoon
2503

Excalibar

Gevraagd:

Van half vier tot vief uur kö'j ons filseteern in zaal „Concordia" in Hengel G.
Vorden, september 1979
Tookomstug adres:
Zomervreugdweg l, Vorden

i

Muziek Ben La n si n k

Kaarten verkrijgbaar telefonisch
05752-1426

Te koop: l ha suikerbietenkoppen. J.
A.
Norde,
Kostedeweg 2, tel. 05752-6653
FONGERS
Dames Sprint Toer 5 versn.
Shimano PPS-systeem. Een
revolutionair schakelsysteem,
dat
het schakelen met
derailleur eenvoudig maakt.
De prijs ƒ 565,50. Bekijk hem
in onze showroom.
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

DANSEN

•».*'-v.V • •••i'JvT-'i^fc,-.«1^'-*-^TT-'-'[:-\-.

voor plm. 2 halve dagen of 1 hele dag in
de week.
Brieven onder nr. 2-1 buro Contact

Gevraagd:
Gevraagd:

een winkelmeisje

hulp tijdens maisoogst
Loonbedrijf Korenblek
Warnsveld, telefoon 05750-20853

FA KRIJT
Dorpsstraat

10, Wichmond,

telefoon 05754-270

We zijn ruim gesorteerd in zuiver wollen dekens

DRALON EN ACRYL DEKENS
WEEKENDREKLAME
Elke woensdagavond zingen wij van
19.30 tot W.00 uur in ,,de Voorde".
We kunnen nog best nieuwe leden gebruiken . . .
Tot ziens

Jongerenkoor „Inter Christ"

DESSERT LAUSANNE

DEKBEDDEN

DIVERSE SMAKEN

zuiver dons en halfdons
synthetisch 'énpersoons vanaf. . .

Banketbakkerij
Telefoon 1750

J. Wiekart

Specialiteit: zwanehalzen.
Neem eens proef met een gebaksalade
In verband met huwelijksfeest
van een onzer medewerksters

a.s. vrijdag geen
koopavond

HELIYIINK

VORDEN 2UTPHENSEWEG TEL 05752 1514

o.a. AaBé en Zaalberg
in é'n- en tweepersoons v a n a f . . . .

Spreien en gewatteerde dekens
Matrassen
diverse kwaliteiten en merken in ALLE maten op
voorraad

Wooncentrum

Zwem- en poloklub Vorden '64
Oproeping voor de algemene
ledenvergadering op 5 oktober om 19.30 uur.
Ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.
Het bestuuur

69,50

Ruurlo

De Vivo groenteman

GRO

we?

mm
Supermarkt Oom,
*

.Smirk-straotZVorden.

Donderdag 27 september 1979
41e jaargang nr. 29

Tweede blad CONTACT - VORDEN

Wintermode elegant en
sportief
In zowel Italië als Parijs is het nieuwe silhouet eleganter geworden. De
overvloedige ruimte heeft plaatsgemaakt voor de rechtere belijning, maar de
stoffen zijn extra soepel. Het detail krijgt weer meer aandacht; de schouder en
taille worden benadrukt. De schouderlijn is breed en aangegeven door
schoudervullingen, epauletten of kapnaden; de taillie wordt ingehaald met een
brede ceintuur, maar de smalle ceintuurs verdwijnen niet.
De meeste dames zullen ook de nieuwe
ontwikkelingen
op
kleurgebied
toejuichen. Na de zomer met de felle
tinten welke eigenlijk helemaal niet zo
goed aansloegen, komen nu de mooiere
meer bescheiden kleuren aan bod.
Paars, bordeaux, zwart en grijs /ijn in
trek bij de modebewuste vrouw. Vooral
saffraangeel, pastels en de fellere tinten
worden als kombinatie-kleur gebruikt
om het gehele beeld wat te verlevendigen en voor de
broodnodige
kontrasten te zorgen. Nieuwe stoffen
blazen de mode leven in. Vooral de
harige flaush, de krullerige frisé, bouclé
en ratiné-stoffen, de melangegarens, de
multicolours en de changeants brengen
weer volop variatie in het stofbeeld. De
lengte van de rokken van alle kledingstukken is zodanig dat de knie bedekt
wordt.
Voor loopruimte in de rokken wordt
gezorgd door splitten of plooien.
Sommige splitten in rokken en
japonnen zijn heel diep, vooral bij de
zeer jeugdige en modieuze modellen.
Vaak wordt er dan bij de japonnen een
nauwsluitende "broek" bijgeleverd, of
soms kunt u zelf een bijpassende voetloze maillot uitzoeken. De mantels
hebben brede schouders (soms met
vullingen geaksentueerd) en zijn recht
van model. De sluitingen zijn één maar
ook twee-rij. De taille is aangegeven
door een brede ceintuur van lak of
suède. Met de aanschaf van een extra
ceintuur in een bijpassende maar kontrasterende kleur kan aan de korte of
lange jas telkens een ander uiterlijk
gegeven worden. De kragen zijn steeds
klein en worden hooggesloten. Vooral
bij de mantels is het gebruik van nieuwe
stoffen erg belangrijk. Krullerige en
harige kwaliteiten voeren de boventoon.
Voor ieder die nu eens genoeg heeft van
de lange mantel, is er het korte jasje, de
blazer en het mantelkostuum. Vooral de
keus in korte losse jasjes is erg groot.
Opvallend is dat veel blazers en korte
jasjes in plaats van de gewone kraag en
rever een ronde sjaal-kraag of helemaal
geen kraag hebben en ook hier zijn de
ceintuurs
weer
een
belangrijk
accessoire. Kostuums en broekpakken
zijn weer terug in het modebeeld, er is
een hele range variëteiten, van echte

Bloedafname avond
Het was maandagavond weer gezellig
druk op de jaarlijkse bloedafnameavond van het Ned. Rode Kruis, afd.
bloedplasma. Velen hebben gehoor
gegeven aan de oproep om te komen
naar de school voor Alg. Vormend,
Biologisch en Agrarisch onderwijs aan
de Nieuwstad, om een halve liter bloed
te gven. Niet minder dan 224 flessen
!;onden de bloedafnemers uit Amsterdam meenemen.

Voetbal
Ratti - Warnsveldse Boys 1-1.
Ratti heeft het in eigen home tegen
Warnsveldse Boys niet kunnen redden,
het bleef een 1-1 gelijkspel. Het was
voor rust een gelijkopgaande strijd met
aan weerskanten veel kansen die gemist
werden. Zo had een kopbal van Bennie
Overbeek - die over de lat - ging, evenals
een schot van Polman tegen de paal, een
beter lot verdiend. Tien minuten na de
hervatting kon de middenvoor van de
Boys zijn club de leiding geven 0-1. Na
een half uur deponeerde linkshalf Rudi
Heuvelink de gelijkmaker in het net 1-1.
Bij Ratti werden zowel R. Bos als Peter
Koers vervangen door respectievelijk J.
van Bommel en J. Waarle maar dit
bracht in de stand geen verandering
meer.
F. C. Overstege l - Ratti l (Zaterdag) 22.
In Doetinchem speelde Ratti l tegen

kostuums tot deux-pièces. Ook bij de
deux-pièces en japonnen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van schouder en
taille aksenten en worden de kleine
kraagjes hooggesloten. De nieuwe
"Armani"-kraag (een hooggesloten colkraag) is u ongetwijfeld al opgevallen.
Wijde kopmouwen met plooitjes lopen
naar de pols smaller toe. Op een japon
k u n t u natuurlijk soms weer gebruik
maken van dezelfde losse brede
ceintuurs die u over mantels, vesten en
korte jasjes draagt. Als nieuwe stoffen
voor japonnen worden getipt: de
bourette, bouclé, frotté en velourskwaliteiten; maar ook soepele jersey,
changeant, étamine crepes, crépe
georgette enz. Over de roklengte hebben
we het al gehad. Het fijne bij de rokken
is dat er volop mogelijkheden zijn. Zo is
bij de sportievere college-look weer de
"schotse ruitrok" teruggekomen; maar
ook zie je kokerrokken met split, wijde
klokrokken en cirkelrokken in bijvoorbeeld plissé.
Pantalons zijn lang het kind van de
rekening geweest, maar door de komst
van veel nieuwe stretch-kwaliteiten
komt er weer een opleving. Maar voor
de ranke typetjes met veel durf zijn er de
broeken die heel wijd zijn met veel
plooien op de heup, heel smal aan de
enkel en "net iets te kort". Natuurlijk
draag je daarbij net als bij een groot
deel van de overige mode hooggehakte
schoentjes. Alleen in de sportievere
sektor worden lage schoenen toegestaan. Modekenners beweren dat de
sport-look binnenkort echt vanuit
Amerika
naar
Nederland
zal
overwaaien.
Nu
al
worden
(voornamelijk aan de jeugd) modieuze
jogging-pakken verkocht met sweatshirts en pyama-achtige broeken met
elastiek in de taille. De verkoopstaf van
Modehuis Visser te Vorden bezocht in
augustus j.l. de grote Modetti-show
winter 1979-'80, welke onder leiding van
de bekende Nederlandse mode-koördinator Günther Frank te Amsterdam
gehouden werd. Alle bovengeschetste
nieuwe ontwikkelingen kregen daar
volop aandacht en uitleg. Zodoende is
men goed voorbereid op het nieuwe
seizoen en daardoor beter in staat u een
verantwoord modieus advies te geven.

FC. Overstege 1. Na een kwartier wist
G. Waarle met een goed schot Ratti op
0-1 te zetten, maar na een aanval over
rechts profiteerde een FC Overstegespeler van een misverstand bij Ratti en
kopte gelijk 1-1. Nog geen vijf minuten
later was het weer raak, een hoekschop
van Overstege werd ineens ingekogeld:
2-1. Na rust werd het spelbeeld minder
en de wedstrijd wat onvriendelijker.
Vlak voor het einde kon Jan Nijenhuis
een goed opgezette Ratti-aanval met een
fraai doelpunt afronden 2-2.
Sv. Ratti l - V. en L. afd. dames 0-0.
Het was op de Kranenburg een zeer
spannende strijd, beide ploegen deden
niets voor elkaar onder, en zo vloeiden
de aanvallen over en weer. Er werden
van beide zijden kansen verkregen maar
werden niet benut. Toch was het Sv.
Ratti die het spel over nam en drukte V
en L terug in de verdediging, maar het
geluk zat niet mee, zo miste M. Gotink
vlak voor doel een geheide kans, maar
schoot net naast. Sv. Ratti bleef goed
doorgaan maar het wou niet lukken, een
vrije trap van E. Groot Jebbink werd
uitstekend door V en L doelverdedigster
gekeerd en tot corner verwerkt.
V en L kreeg een zware domper toen de
keepster werd geblesseerd en zij met 10
speelsters verder moesten, toen was de
weg voor Sv. Ratti open, maar er werd
niet van geprofiteerd. In de laatste
minuut werd Sv. Ratti de overwinning
nog in handen gegeven, toen zij een
strafschop mochten nemen maar ook
van de 11 meterstip kon met niet scoren.
Toch nog een ongeslagen dames-elftal
van Sv. Ratti, maar zij zijn er nog lang
niet, dat ze dit jaar goed mee zullen
draaien is zeker.
Uitslagen Sv. Ratti.
Afd. zaterdag: Fe. Overstegen l - Sv.
Ratti l 2-2; sp. Ambon 2 - Sv. Ratti 2 11; Sv. Ratti 3 - E r i c a 2 1-0.
Afd. jeugd: Sv. Ratti Al - A.Z.C. Al 0-

7; Sv. Ratti BI - S.V.B.V. BI 1-3; Sv.
Ratti B 2 - k l . Dochteren BI - 1-3.
Afd. zondag: Sv. Ratti l - Warnsv. Boys
l 1-1; Erica 8 - Sv. Ratti 2 0-1; Sv. Ratti
3 - Zutphen 5 0-4; Sv. Ratti 4 - Oeken 4
1-2.
Afd. dames:-Sv. Ratti l - V en L l 0-0;
Dierense Boys l - Sv. Ratti 2 6-0.
Programma Sv. Ratti.
Afd. zaterdag: Sv. Ratti l - Erica 1; Sv.
Ratti 2 - Gazz. Nieuwl. 2; Almen 6 - Sv.
Ratti 3.
Afd. jeugd: Eerb. Boys Al - Sv. Ratti
Al; Voorst BI - Sv. Ratti B I ; sp.
Brummcn B2 - Sv. Ratti B2.
Afd. zondag: Sociï l - Sv. Ratti 1; Sv.
Ratti 2 - Eerb. Boys 6; Sv. Ratti 3 vrij;
S.H.E. 6 - S v . Ratti 4.
Afd. dames: Beekbergen l - Sv. R a t t i 1;
Sv. Ratti 2-S.V.B.V. 1.
Uitslagen v.v. Vorden.
A.D. 69 - Vorden 1-1; Vorden 2 Reunie 2 4-2; Vorden 3 - Warnsveldse
Boys 3 2-1; W. V. C. 4 - Vorden 4 7-1;
S.H.E. 4 - Vorden 5 0-9; Sociï 6 Vorden 6 2-2; Vorden 7 - A. Z. C. 7 5-2;
Vorden 8 - Erica 100-4.

Eibergen sterk.
's Middags vonden onder ideale weersomstandigheden de wedstrijden voor de
640 kg. teams plaats. Ook hier waren er
twee poules: A en B. Eibergen, de
nationale en nu ook Europese kampioen
1979, deed haar kampioenschap alle eer
aan en werd ongeslagen winnaar in de
A-poule.
Eindstand A-poule: 1. Eibergen, 2.
Erichem. 3. Bussloo, 3. Vorden, 4.
Noordijk en Bisons, 5. DES. In de Bafdeling gingen zowel EHTC als TC
Ruk over naar de finale, ze trokken
beide 7 punten bijeen. 2. Sonnega, 3.
Erichem en Oosterwijk. Ook in de
finales bleek Eibergen oppermachtig en
eindigde als eerste met 10 punten.
Eindstand finale: 1. Eibergen, 2.
Erichem, 3. Bussloo, 4. TC R u k , 5.
EHTC, 6. Sonnega. Voorzitter Wolters
reikte met een toepasselijk woord de
fraaie bekers uit aan de winnaars in de
verschillende klassen. Er was veel
publiek op de been.

Henk Hoekman Gelders pupillenkampioen.
Programma v.v. Vorden.
Tijdens de afgelopen dagen gespeelde
om
het
Gelders
Vorden l - Witkampers; Vorden 2 vrij; wedstrijden
Vorden 4 - Bredevoort 1; Vorden 5 - kampioenschap dammen voor pupillen,
Erica 8; Vorden 6 - Warsveldse Boys 5; is de 11-jarige Henk Hoekman als eerste
Sp. Brummen - Vorden 7; Eerbeekse uit de bus gekomen. Hij behaalde uit 8
wedstrijden 13 punten, en verloor geen
Boys 7-Vorden 8.
wedstrijd. Zijn naaste concurrent, Alex
Kramer uit Harderwijk had voor het
ingaan van de laatste ronde nog uitzicht
op een eerste plaats, maar hij verloor
Receptie touwtrekkampioenen TTV.
zijn laatste partij. De andere VordeOp de deze zomer gehouden nationale naar, Rene Brummelman eindigde als
competitie touwtrekken heeft onze zesde in een veld van 9 pupillen met 6
plaatselijke touwtrekvereniging de TTV punten. Henk Hoekman heeft zich met
"Vorden" grote successen behaald. In dit resultaat tevens geplaatst voor de
de jeugdklasse A werd Vorden met een halve finale van het kampioenschap van
achttal Nederlands kampioen met 75 Nederland, die 13 oktober in Lunteren
punten, gevolgd door EHTC met 67 worden gehouden.
punten. Maar ook in de B-klasse van de
jeugdcompetitie werden de Vordense Onderlinge damcompetitie DCV.
jongens zich kranig, ook hier werden zij In de onderlinge damcompetitie van
kampioen met 53 punten, gevolgd door DCV werden de volgende wedstrijden
het Zelhern^^ Oosterwijk met 49 gespeeld: W. Wesselink - v.d^Schaaf
punten. Bij^Bhad Vorden in de C- afg. Brummelman
Breul^B 0-2;
klasse ook dWtitel behaald, maar ter Wansink
Rossel 2-0; LanHPaar elfder ure wisr Eibergen enkele punten Eckringa 2-0; Sluiter - Wiersma 1 1 ;
meer bijeen te trekken. Zodoende Wassink - Esselink 0-2; Krajcnbrink werden zij eervol tweede met 59 punten. Masselink 1-1; Grotenhuis - Graaskamp

Touwtrekken

Tenslotte MFJc Vorden nog een
r 2-0;
kampioen binnen, het achttal van de N. de Klerk - E. Brummelman 2-0; W.
640 kg. D-klasse met 74 punten, gevolgd Rietman - R. Brummelman 0-2; G.
door Warken met 47 punten. Een vraai
Brinkman - E. te Velthuis 2-0; J. Sluiter
succes voor de vereniging en niet minder - H. v.d. Kamer 2-0; J. v.d. Kamer - B.
haar kranige trainer H. J. Dijkman. Ter de Jonge 0-2; F. Rouwenhorst - R.
gelegenheid van deze behaalde nationale Bruinsma 2-0; R. Bulten - J. Kuin 2-0;
kampioenschappen zal er op vrijdag 28 E. Hengeveld - R. Slütter 2-0; B.
september a.s. een receptie worden Voortman - B. Nuesink 2-0; R. M u l l i n k
gehouden in zaal Eykelkamp op 't - M. BoerkampO-2.
Medler.
Voor de bondscompetitie kwam Groot
Graf fel op bezoek, maar de bezoekers
konden tegen het derde vijftal van DCV
Spannend bekertoernooi in Eerbeek.
geen vuist maken en verloren met 8-2
Fraaie plaatsen voor Vorden-teams.
van Vorden.
Het tweede bekertoernooi van de
Nederlandse Touwtrekkers Bond is een
groot succes geworden. Het werd MAKEN VAN DIA's
zondag gehouden op het sportterrein Er zijn mensen, die hun fotokamera alnabij sporthal de Bhoele in Eerbeek, leen gebruiken voor het maken van dia's.
waar de plaatselijke vereniging EHTC Anderen maken uitsluitend foto's. Voor
voor een voortreffelijke organisatie zorg die laatste groep geldt het advies, dat het
droeg. Na een openingswoord van best interessant kan zijn om het eens
EHTC-voorzitter de heer J. Wolters met een diafilm te proberen. De
kwamen de eerste achttallen in de
touwtrek "arena". Het waren de teams
uit de jeugd A en B de 560 en 720 kg.
klasse. Nieuwelingen waren de ploegen
uit het gewest Noord: Sneek en
Sonnega, evenals Edam bij de jeugd uit
het gewest West.

weergave
van
een
dia,
groot
geprojekteerd op een scherm, is vaak
bijzonder mooi. Drie dingen zijn van
belang: er zijn voor dia's daglicht- en
kunstlichtfilmpjes; hou daar wel
rekening mee als u de film koopt. En
geef extra aandacht aan het belichten,
want een diafilm heeft minder speling
dan een negatieffilm. Tenslotte: van een
erg geslaagde dia kan tegenwoordig snel
en goedkoop een voortreffelijke fotoafdruk worden gemaakt (de zgn. diaprints).

KURSUS VOOR
KLEURVERGROTEN
Wie er over denkt in de nabije toekomst
zelf vergrotingen te maken in kleur, wil

zich wellicht graag van tevoren
oriënteren over dit onderwerp. Ook als
men al met zelf kleurvergroten is begonnen kan een goede gids op dit terrein
van pas komen. Voor beide groepen
heeft de Stichting Amateurfotografie
goed werk gedaan door een mini-kursus
uit te geven, die in kort bestek, maar
stap voor stap, het vergroten van
kleurendia's en van kleurnegatievën behandelt.
Deze in kleur gedrukte kursus kost
ƒ 5,— en is te bestellen door dit bedrag
aan postzegels in een gesloten envelop
op te /enden aan de Stichting Amateurfotografie, Singel 32, 1015 AA Amsterdam. Vermelding van uw afzender op de
envelop en het woord „Kleurvergroten"
is voldoende.

Ons dagelijks
brood.
W I J HOUDEN DEZE DAG

OPEN HUIS
IEDER IS H A R T E L I J K WELKOM
OM OOK EENS IN DE B A K K E R I J TL KI I K I N

ZUTPHENSEWEG 18

WARME BAKKER

OPLAAT

DORPSSTRAAT

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

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

In de 720 kg. klasse bleek Twente zeer
sterk en trok zelfs Bekveld over de
streep. Nationaal kampioen Eibergen
was hier niet aanwezig. De eindstand in
de 720 kg. klasse werd: 1. Twente, 2.
Bisons, 3. EHTC, 4. Bekveld, 5.
Sonnega, 6. Noordijk en Snêek, 7.
Hofboys, 8. Heure. In de 560 kg. klasse
deden Heure en Eibergen weinig voor
elkaar onder. Heure won met miniem
verschil de fraaie beker: eindstand: 1.
Heure, 2. Eibergen, 3. Bekveld en
Vorden, 4. EHTC, 5. Bisons.
Jeugd.
Ook in de morgenuren kwam de jeugd
in actie, die gesplits werd in twee poules.
Eindstanden poules:
Jeugd A: 1. EHTC en Vorden, 2.
Treklust, 3 Noordijk, 4. Eibergen, 5.
Heure.
Jeugd B: 1. Edam, 2. Oosterwijk en
Vorden I, 3. Vorden II, 4. EHTC, 5.
Erichem.
De drie bovenstaande ploegen uit elke
poule gingen over naar de finale waarbij
Edam tot veler verrassing winnaar werd. Op donderdag 13 september jl. stapte Bennie Lebbink met Elly Pellenberg in het huwelijksbootje. Temidden van het in vol
Uitslag finale: 1. Edam, 2. Vorden I, 3. tenue gestoken Vordense Brandweerkorps (waarvan ook Bennie lid is), werd het gelukkige jonge paar vereeuwigd op de
Oosterwijk, 4. Vorden II, 5. EHTC, 6. stoep van het kasteel-raadhuis "Vorden".
Treklust.

TÏENDMGSE NAJAARSSALON VAN
QTROÊN VOLVERRASSINGEN
De tiendaagse najaarssalon
van Citroen (van 27 september tot 7 oktober) biedt
dit jaar een bonte mengeling
van nieuws, onverwachte
mogelijkheden en speciale
aanbiedingen.
^ U vindt er de nieuwe
CX 2-liters.
^ De zuinigheid en het
comfort van de pas geïntroduceerde Visa.
^ Buitengewoon interessante inruilmogelijkheden.
^ Uitgebreide demonstraties van alle typen en even
zovele proefritten.
^ En, zoals elk jaar een
leuk presentje, dit keer
een meer dan levensgrote
kleurenposter van de
Anatomie van een Eend.

CXREFLEX EN CX ATHËNA. DE VERRASSEND
NIEUWE 2-LITERS VAN CITROEN.
De nieuwe CX 2-liters. Het toonbeeld
DE ANATOMIEVAN
van aërodynamica voorzien van een
zeer geavanceerde lichtmetalen 2-liter
motor.
Met alle voordelen: een
zuiniger verbruik en betere prestaties.
Die u zelf kunt beoordelen tijdens
een uitgebreide pro^rit.
De basisprij» van de Reflex
en Athéna zijn f24 f O,- en f27.990,-.
De rijklaarprijzen zijn respectievelijk f25.365,28.635,-.

FELBEGEERDE EEND
POSTERVOOR
ELKE BEZOEKER.

Op veler verzoek speciaal voor de
salon vervaardigd: overdrukken van de
Anatomie van een Eend.
Hij is er nu meer dan levensgroot, in kleur, voor elke bezoeker.
Zolang de voorraad strekt.

INRUILEN EXTRA
INTERESSANT.

Speciaal gedurende de tiendaagse najaarssalon valt er met ons goed te praten
over inruilprijzen.
Dat geldt niet alleen voor geinteresseerden in de nieuwe 2-liters
of de Visa, maar ook voor mensen die
hun zinnen hebben gezet op een
2CV, een Dyane, of een GS.

DE CITROEN GS, BEPROEFD, BEWEZEN EN
NOG STEEDS BIJZONDER.

CITROEN VISA. DE COMFORTABELE
ZUINIGHEID OP WIELEN.
De Visa, een ruime vijfdeurs die
unaniem door de vakpers is geprezen
om z'n rij kwaliteiten.
Niets te wensen overlaat op het
punt van comfort en uitermate zuinig is (l op 17,5 bij 90 km/h constant

' voor de Visa Spécial en Club). Een
wagen waar je in gereden moet hebben
om er over te kunnen oordelen.
En dat kan. Als u wilt een dag lang.
Basisprijs Visa Spécial: f 12.130,en rijklaarprijs f 12.675,--

Met z'n aërodynamische vorm, z'n
hydropneumatische vering, z'n voorwielaandrijving, en z'n comfortabele
rijkwaliteiten is de GS z'n tijd nog
steeds ver vooruit.
Niet alleen in mogelijkheden,

maar ook in z'n verbruik, l op 15,6 bij
90 km/h constant.
Ook qua prjjs blijft de GS verrassend:
basisprijs f 14.845,-; rijklaarprijs f 15.390,-.
En dat is buitengewoon gunstig
in die klasse.

U BENT WELKOM VANAF DONDERDAG 27 SEPTEMBER TOT EN MET ZATERDAG 6 OKTOBER.
(Op koopavonden geopend tot 21.00 u.)

Automobielbedrijf A. Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo
tel. 05735-t 753

CITROEN

GRANDIOZE

ODESHOW

maandag 1 oktober om 20.00 uur in hotel Bakker te Vorden.
i

A IWIIUI FRQ/mnrlp

In de pauze ver/o tin g voor het,, Holy Spirit Hospita!" in Bom ba y

WULLINK/schoenmode
SIEMERINK optiek

DIJKERMAN/bloemsierkunst
VAN ASSELT/banket
LITORAMA
Kunsthandel & Lijstenmakerij
Insulindelaan 4, Vorden
Tel. 05752-2675
U kunt ons tijdelijk
bereiken op
INSULINDELAAN 4,
tegenover parkeerplaats
Hotel Bakker

Grote autocross
op zondag 30 sept.
te Zelhem

FRUITVERKOOP
o.a. James Grieve, Lobo,
Goudreinetten, hand- en
stoofperen

DE NIEUWE

Elke zaterdag van 9-12 u.

PEUGEOT 505

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden

Veel prominenten aan de start in de standaard- en
sportklasse. Extra klasse met plaatselijke rijders.
Organisatie: Z.A.M.C.

Aanvang 13.00 uur, circuit aan Oisterwijkseweg
Castrolpijlen volgen

De mooiste en grootste kollektie kinderkleding

IS ER

vindt u bij

KOMT U EENS LANGS VOOR EEN PROEFRIT

Modecentrum

PEUGEOT EEN WONDER OP WIELEN
Ruurlo

AUTOMOBIELBEDRIJF

JACKETS

RIDDERHOF

COATJES
in diverse kwaliteiten, vanaf. . . .

Peugeot-dealer voor Hengelo (Gld.) en omstreken
Bleekstraat 14 - Hengelo (Gld.) - Telefoc^05753-1947

MANTELTJES

Tevens hebben wij in ons bedrijf plaats voor een

Jurkjes, overgooiers, blousjes, sweaters, rib- en ve/oursbroeken

IN CHINTZ, FLANNEL, VANAF.

ervaren monteur

l

29,50
42,00
75,00

IN BORG, CHINTZ, FLAUSCH . .

Woensdagmiddags open, maandags gesloten, vrijdags koopavond - Off. Barbara Faber dealer

9OOBCSOOOOOOOOOOOOOOOOO

ZATERDAG 6 OKTOBER

BAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
Aanvang 19.30 uur.

Muziek:
THE MOODCHERS
Café-restaurant

Voor al uw

nieuwbouw, verbouw en
renovatie

Aannemersbedrijf B en U
Klein Zessink

Notten

De Heurne 3
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-2702

Snethlageweg 11
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-2519

't Wapen van 't Medler
Fa. Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114, Vorden.
Tel. 6634.

-v, a
ANNO
1919
60

Tevens te koop: dubbelwandig houten gebouw

•l
K/l<^grNNO

JAAR7VO jT 1979

geschikt voor diverse doeleinden, afmetingen 4 x 11 m

We gaan ons steeds meer richten op het

RUSTIEKE EIKEN MEUBEL
Uitvoering:

GELOOGD IN DE WAS/GELOOGD MATLAK

60-JARIG CONCORDIA
HEROPENT
Aan onze clientèle, kennissen en zakenrelaties,
Woensdag 3 oktober a.s. heropenen wij na jarenlange
verbouwingen onze zaak en vieren dan tevens het
60-jarig bestaan van Concordia.

Daarin brengen we:

BANKSTELLEN, KASTEN EN KLEINMEUBELEN, EETKAMERAMEUBLEMENTEN
Ook modellen naar eigen ontwerp kunnen in de fabriek
gemaakt worden.

BI JENHOF's Fijnhout Bewerking

Het is ons onmogelijk om iedereen persoonlijk
uit te nodigen.
U bent echter allen van harte welkom op onze receptie
'smiddags van 14.00 tot 17.00 uur.
Namens Concordia bv,
H. Boerman en echtgenote
W. Boerman en echtgenote
Joh. van Dijk en echtgenote

Industrieweg 2,
Openingstijden: van 9—21 uur / 13—17 uur
Vrijdags van 19—21 uur koopavond
Zaterdags van 10—12 en van 13 — 16 uur

VORDEN
Tel. 05752-1216

Woensdag 3 oktober zijn wij verder de gehele dag
gesloten

Gevraagd:

C.V. MONTEURS
„laswerk", liefst met ervaring.

Installatiebedrijf Klein Lebbink
Wichmond, telefoon 05754-267

Gevraagd medio november voor nieuw te openen
winkel Dorpsstraat 8 een

VERKOOPSTER
Mevr. H. ter Huerne-Smit
De Stroet 30, Vorden, telefoon 05752-1921

najaars mode '79

donderdag
27/eplember

fee/lelijke
opening

WINKELEN.
Voor de allerkleinsten
hebben wij een gezellige
speelgelegenheid met
LEGO TAFEL.
Alleen daarom al zou u...
WOENSDAG
26 SEPTEMBER
U bent van 7-9 uur
's avonds uitgenodigd om
met ons het glas te heffen
op deze voor ons zo belang,
rijke gebeurtenis. Alvast
tot ziens!

Fijne, velours najaarsjapon met steekzakken.
Opvallend zijn de schouderaccenten, de 3/4
blousende mouw en de brede ceintuur met gesp.
Het kleine opstaande kraagje en de half
doorknoopsluiting completeren het geheel.

^^

^^

open hui/
heti/zoucf
"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 uflÉPt maar eens ervaren!

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!

koopchequc/
kom meefcc/ten en profiteer

f 135,-

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

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.

HELMINK

VORDEM /UTPHENSEWEG TEL 05752

Te huur in de kom van Vorden;

winkelpand
plm. 80 vierkante meter met garage en
bovenwoning.
Voor vele doeleinden geschikt.
Br/even onder nr. 1- J buro Contact

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

De uitbreiding van ,, Van lochem" mode, Raadhuisstraat 22 te Vorden
werd gerealiseerd door de volgende bedrijven:

RICK 99.95
jaddy-laarsje met
'espgarnering en
schuine hak.
Voor de jonge
nodebewuste man.

WULLINK
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Aannemersbedrijf Kapper, Warnsveld
Architectenbureau Heijink, Hengelo (Gld.)
Elektr. install.werken Slagman/Esselink, Vorden
Schildersbedrijf Wansink, Vorden
Interieurontw./uitvoering v. d. Berg, Zwolle
Centrale verwarming Gems, Vorden
Loodgieterswerk Wiltink, Vorden
Lichtreklame Gebr. ten Have, Groningen
Systeemplafonds Jongeneel, Utrecht

Derde blad CONTACT - VORDEN

Donderdag 27 september 1979
41e jaargang nr. 29

nieuwe
sleutel?

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

ZIEKENVERVOER

WOLSINK

Telefoon 05753-1493

W»'hH'i 1 . .ils hu

desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaarservice van

Heeft een aanstaande vader
het moeilijk?
l i f f s t tiK't /nn & h t < j i M H > t i ' tmiiq bijons komt ki|ki'ii 11,1.1:
Kennemer Kaarten Kollektie.

|iris< M M i h i k i 1 gt?boortt?kaartje sn» p l
, qt'vonck'n Misschien kt?nde u die prachl
\ stulv< ilK' ki >lli'ktu' al vi.i uw verlovings, tn >U<A of

Dit springt de week uit!

\
\

inkbetutgingskaarl Kolom m.i.ik l u - t u
qt'mdkkeliik rn ki nn siii-1 kiikm in du- dikke l» v
V( il Ilil'l'i'M

J

damespullovers
15,

Drukkerij
WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Tel. 05752-1404

diverse kleuren
en modellen

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261
Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden
GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,.
Vorden. Tel. 1301

Occasion?

GROTE VERKOOP

Bij Hubo/Dolphijn de nieuwe
behangkollektie 1980 in voorraad

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

Maandag l oktober
10 - 13 UUT op het marktplein tegenover vinotheek Smit
14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld
GRENEN SCHROTEN

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

per meter vanaf

VUREN SCHROTEN

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

per meter vanaf

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

anna

LOODGIETERSBEDRIJF

Hubo/Dolphijn

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

BEL DAN
05735-1426
Specialisten met aandacht
voor u

AUTOBEDRIJF

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

Gratis eerste
inleg voor elke
nieuwe spaarder

Tel. 05750-13813

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 18

Gratis
kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen afdrukwerk.
DROGISTERIJ

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

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG

Goedkoop stencilpapier
5,50

500 vel A4.

Zutphenseweg 31
Tel. 05752-1531

Drukkerij WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12, Vorden

PRACHTIGE MANTELS
tot maat 52, 1e klas fabrikaat, vanaf.

COATS
in diverse uitvoeringen, vanaf

De Olde Meulle

JACKETS

L

VOORAL UW

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!
Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a, ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

•O000-00-OCX

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.
4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

F* W. VEENSTRA EN ZN - VAUSSEïELO
ENORME KEUZE

Telefoon 1451

Onze najaarskollektie dames- en herenmode
is mooier en groter dan ooit

Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

ooooooooooooocaooooo-ooooooooooooooo»

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge bruine schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

•l

excl. btw

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tropenschoenen, tropen overhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders), melkj assen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en waterdicht), koppels enz.

VANAF

SUÈDE BLOUSSONS
dames en heren vanaf

VESTPAKKEN
in corduroy en tweed vanaf

249,155,85,159,155,-

DRIEDELIGE KOSTUUMS

o.a. Dick Holthaus, Van Gils, vanaf..

COATS
in loden, flausch en corduroy, vanaf.

*>
Modecentrum

115,-

Welkoop biedt ruime keus...
kijk maart
De bollentijd begint nu...

V

Kleurrijk leven is vooruitzien...!
Voor realisten of optimisten begint de
fleur en de kleur van het komend
voorjaar nu: bollentijd. Ga voor variaties
en combinaties in bolgewassen dan
ook naar uw Welkoopwinkel. Daar
profiteert U begin herfst al van extra
voordelige aanbiedingen in tulpen,
hyacinten,krokussen, etc. En begin oktober
komt ook de Welkoopbollenkrant weer in
Uw bus met het Welkoopbollenpakket in volle
glorie. Opgelet dus als u volgend voorjaar een kleurrijke
lente wilt beieven!

welkoo|i
altijd alles voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver

Wapen- en Sporthandel

Martens
ttttds

Zutphenseweg

doellreffendl

Vorden

Ruurlo
Vrijdags koopavond - Woensdagmiddags open - Maandags gesloten

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

KIJKDAC BIJ VI

Vorden
M
op a.s. vrijdag 28 september tot 2l. uur
Het is nu de juiste tijd de nieuwe
najaarskollekties in onze dames- en
herenafdelingen te komen
bewonderen. Er is veel nieuws
in het modegebeuren met
opmerkelijke details, en wat dacht
u van de nieuwe kleuren.

Voor de heren

Voor
d
modieuze

kom kombineren en goed gekozen
in het kostuum, pantalon en kolbert
Fijne wollen jacks of in leer

en blouse,
De brede
blousson o

MODE KIEZEN BIJ:

ij maken van oud
eer nieuw

Tarwe- en roggebrood
van de nieuwe oogst

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken
Gunstige prijzen

Deze dag vraagt in het bijzonder de aandacht van de jeugd. Daarom hebben we
voor hen leuke attrakties.

Kerkhoflaan
l,
telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zaterdags van 8 tot 12.30 uur.

tt

Sigaren magazijn
Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

Alum./P.V.C. / Hout
* Koude isolerend
* Geluiddempend
30 jaar praktijk
ervaring

Schoenreparatie

WICHHART
ZONWERIN
Amhemseweg 115, Zevenaar.
Tel. 0836O-24247
Showroom Industriestraat 14.

Showroom geopend. Vrijdag 16.00-21.00 uur.
Zaterdag 10.00-14.00 uur.

39,

Modecentrum

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

WIST U
dat wij stalen bouten hebben vanaf M4
tot en met M24 van 10 mm lengte maar
ook van 240 mm lengte,
daarnaast hebben we niet alleen gewone moeren maar ook zelfborgende moeren en niet te vergeten wielmoeren.

ASSELT

VAN

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYQTAl

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN
^- J 331 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
FORD Taunus 1600 L Kombi.
1976
S1MCA 1100 GLS
1976
VOLKSWAGEN 1600 Variant

1971

MERCEDES 206 diesel bestel
Verlengd en verhoogd
1976
S1MCA1307GLS
1976
TOYOTA Corona 2000 De Luxe 4-drs. . 1978
TOYOTA Corolla de Luxe
1977
PEUGEOT 104 de Luxe
1975
Bezoekt gedurende de gehele maand september
DE TOYOT A-WEEKEN D-SHOW

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 *"
Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

fÓYÖTA TOYOTA tÖYOTA TOYOTA TÖYÓTA

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

Bloemen
horen
erbij ! !

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W.TENKATE

MECHANISATIEBEDRIJF

VERFIJND ONTWERP

Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.
„Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks
f 17,SIGARENMAGAZIJN

Ruurlo

De topper uit onze
wandelschoenkollektie.
Zacht verend voetbed
met buigzame crêpe zool
Eenfjjne
kombinaüe
van suède
en leder :::

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.

„De Olde Meulle"

in 4 kleuren, prima
pasvorm, speciale prijs.

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

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

TINNEROY
PANTALON

HELMINK

bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK

Eigen merk sigaren

Uitschieter van de week

INTERIEURVERZORGING
TEXTIEL EN MODE

VERS VAN UW
ECHTE BAKKER

Zutphenseweg 18, Vorden -Tel. 1384

„DE OLDE MEULLE"

speciaalzaak in brood en banket

A. G. Schurink, Burg. Gallé straat 22, Vorden, telefoon 05752-1877

Ziekte laat het afweten
als U
volkorenbrood gaat eten

HUVO VORDEN B.V.

Hartelijk welkom bij

't Winkeltje

Ruime parkeergelegenheid

ssing wacht u?

Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

MENKVELD
Koningsweg 18, Hengelo (Gld.), telefoon 05753-1399

Gratis aangeboden:
drijf mest.
Krijt, Delden.

Dikke

Weekendaanbieding
TROSCHRYS ANTEN
dagelijks vers, grote bos

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze
TINE 89.95

WULLINK
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 te Vorden

Vlotte
gemakkelijke
schoen met de
bekende Jacobs pasvorm.
Het riempje over de wreef
maakt t geheel kompleet.
Natuurlek leer met vlameffekt.

voor goed
antiek
DE
"VELDIjQEK"

Gafé-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Medler

-

Tel. 6654

<
tuiten Doetinchenten Ruurlo
Veldhockseweg II -u
OS7J6-491

Q

Mooie kollektie zijden bloemstrikjes
Volop Hollandse droogbloemen en
droogstukjes
Bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijker man
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Het adres voor uw bruidsboeket

