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"Ruimte" bij Barendsen

D Vorige week vermeldden we reeds de heropening van de winkel van de fa. gebr. Barendsen. Het is nu "ruim" winkelen bij
Barendsen aan de Zutphenseweg, zoals de foto laat zien.
Loop er gerust zelf eens binnen; u zult versteld staan van de enorme sortering op gebied van luxe- en huishoudelijke artikelen.

Vordense bevolking wordt aangespoordüm
belangstelling te tonen voor de welzijnsplanning
Onder het motto "hoe verdelen wij de koek" ontvangt de Vordenaren dezer dagen
van de gemeente een folder in weekblad contact met de bedoeling de burgerij aan
te sporen daadwerkelijk mee te denken en mee te werken aan de welzijnsplanning
voor deze gemeente.
Het rijk heeft namelijk tot de gemeentes in Nederland gezegd, subsidieren jullie
zelf de verenigingen en instellingen, dan krijgen jullie van ons een bijdrage in de
kosten van de sociaal-kulturele aktiviteiten. Deze bijdrage is niet automatisch even
hoog als de gemeentelijke uitgaven op het gebied van het sociaal-kultureel werk.
Integendeel de gemeente Vorden geeft per jaar f 360.000,- uit voor sociaal-kul-
tureel werk en krijgt van het Rijk 30.000 gulden terug.

Om nu voor rijksbijdrage in aan-
merking te komen dient de gemeente
een vierjarenplan te maken. En juist bij
het maken van dit plan heeft men de
hulp van de plaatselijke bevolking
nodig. Gezamenlijk bekijken welke
voorzieningen zijn er. Welke behoeften
zijn er nog en wat kunnen wij er met
zijn allen aan doen om de situatie te
verbeteren. Momenteel bestaat er hier

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeen Ie werken 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.onder-
werpen aan de orde.

1. Verleende kollektevergunningen.
2. Publikatie ingevolge de wet AROB.
3. Vergaderingen raadskommissies.
4. Verkeersstudie.

Verleende
kollektevergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 20 oktober tot en
met 26 oktober een kollektevergunning
afgegeven aan het Nationaal Jeugd-
fonds.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt
opnemen met afdeling I ter sekretarie.
Belangrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de da-
tum van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:

1. Aan de heer E. Halfman, Hengelose-
weg 15 te Vorden, voor het vergroten
van een woning.

2. Aan de heer T. Ruiterkamp, Wiers-
serbroekweg 6 te Vorden, voor het
bouwen van een kunstmestsilo aan
de Wiersserbroekweg 6.

3. Aan de heer R. Hoetink, Molenweg
5 te Vorden, voor het bouwen van
een berging aan de Molenweg 5.

4. Aan de heer H. Pelgrum, Lindese
Enkweg l te Vorden, voor het ver-
groten van een werktuigenloods aan
de Geurkenweg 2.

5. Aan de heer A.J.A. Helmink, de
Horsterkamp 21 te Vorden, voor het
bouwen van een schuurtje aan de
Horsterkamp 21.

6. Aan de heer E. V. Gatacre, Wiersser-
allee 9 te Vorden, voor het bouwen
van een boilerruimte aan de Wiers-
serallee 9.

Vergaderingen
raadskommissies
Kommissie voor algemeen bestuur c.a.
op dinsdag 21 oktober aanstaande om
20.00 uur in de boerderij bij het kasteel.
Aan de orde komt onder meer:

— Aankoop gronden in het bestem-
mingsplan Brinkerhof 1973, nr. 2,
van de heren G. en G.J. van Zeeburg
te Vorden.

Kommissie financiën c.a. op dinsdag 21
oktober aanstaande om 19.00 uur in het
koetshuis bij het kasteel.
Aan de orde komen onder meer de vol-
gende punten:

- Wijziging vergoedingsregeling .vrij-
willigers bij de gemeentelijke brand-
weer per l januari 1980.

— Wijziging van de Bezoldigingsveror-
dening 1971 per l juli 1980 (25e wij-
ziging).

— Subsidie restauratie boerderij Wil-
denborchseweg 9.

— Aanvragen en aanvaarden van een
lening en een jaarlijkse bijdrage uit 's
Rijks kas voor de bouw van 11 wo-
ningwetwoningen aan de Berend van
Hack fort weg door de woningbouw-
vereniging "Thuis Best".

— Aankoop gronden in het bestem-
mingsplan Brinkerhof 1973, nr. 2,
van de heren G. en G.J. van Zeeburg
te Vorden.

Voor de openbare kommissievergade-
ringen gelden de volgende regels:

1. Het publiek kan zich tot 10 minuten,
onmiddellijk voorafgaande aan de
opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de sekretaris van de
kommissie opgeven als spreker, on-
der opgave van het agendapunt
waarover men wil spreken. De gele-
heid te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van de eigenlijke
agenda begint.

2. De voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering no-
dig is, beperking van de spreektijd
opleggen.
Wij maken u er overigens op attent
dat voor een ieder de stukken ter vi-
sie liggen in zowel het gemeentehuis
als in de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat.

Verkeersstudie
Wij maken u erop attent dat reakties op
de Verkeersstudie voor Vorden vóór l
november aanstaande bij het kollege
van burgemeester en wethouders dienen
te zijn ingekomen.

en daar gebrek aan samenwerking tus-
sen verenigingen en instellingen onder-
ling. Vaak weet men van elkaar niet
waar men mee bezig is. Het gevolg kan
zijn dat bepaalde dingen dubbel worden
gedaan of gewoon blijven liggen, in de
veronderstelling dat anderen daar mee
bezig zijn.
Het gaat er nu om hoe pakken we het
samen aan? In feite wil de gemeente met
de bevolking gaan praten. Welke
wensen zijn er enzovoort. Daartoe
worden er binnenkort twee voorlich-
tingsavonden gehouden ter voorberei-
ding op het sociaal-kultureel plan. Hier
kunnen vragen worden gesteld en kan er
informatie worden uitgewisseld. De
eerste voorlichtingsbijeenkomst wordt
gehouden op maandag 3 november in
zaal Schoenaker en dinsdag 4 november
in het dorpscentrum. De betrokken ver-
enigingen krijgen hiervoor een uitno-
diging van de gemeente.
De gehele welzijnsplanning zal begelleid
worden door een werkgroep.
Om een start te maken met de welzijns-
planning in Vorden heeft het college een
voorbereidingsgroep ingesteld. Deze be-
staat uit de leden van de raadskommis-
sie voor sport en kuituur en een drietal
leden uit het particuliere initiatief. Zit-
ting hebben wethouder W.A. J. Lichten-
berg; de raadsleden E. Brandenbarg, A.
Ploeger, A.J. Stoltenborg en G.C.
Voerman; mevr. R. Pelgrum-Rietman;
de heer J. van Burk en de heer W. Span-
haak. Het sekretariaat wordt vervuld
doo de afdeling Welzijn van de ge-
meente Vorden (telf. 05752-2323 toestel
27) De voorbereidingsgroep zal worden
ontbonden zodra de definitieve werk-
groep welzijnsplanning is ingesteld.
Het gemeentebestuur hoopt dat alle
verenigingen uit een bepaalde werkvorm
gezamenlijk met een kandidaat voor
deze begeleidingswerkgroep komen.
Het kollege zal dan een keus maken. De
voordracht ziet men gaarne vo^i 10 no-
vember 1980 tegemoet. Als ^Bfzitter
van de begeleidingswerkgroep^rou wet-
houder W.A.J. Lichtenberg moeten

^retariaat door
de afdeling Sociale Zaken en Welzijn zal
worden vervuld. De werkgroep wordt
begeleid door een konsulerü^Mn de
Stichting Gelderland, provirWRl or-
gaan voor overleg en advies op maat-
schappelijk terrein. Wethouder Lichten-
berg die ons, daarbij geassisteerd door
de heren De Vries en Gaasbeek van de
afdeling Sociale Zaken en Welzijn, de
bedoeling van het gemeentebestuur uit-
een zette wees er op dat wat betreft het
verstrekken van subsidies de bevolking
goed in het oog moet houden dat vragen
niet altijd hetzelfde is als krijgen. "Er
kan namelijk niet meer worden uitgege-
ven dan in de portemonnee zit," zo
stelde hij.

Opbrengst collecte
De in Vorden gehouden collecte voor de
Ned. Vereniging tot Bescherming van
Dieren bracht ƒ 2676,95 op.
Dank voor uw gave en aan alle collec-
tanten.

Israël-avond in het
Dorpscentrum
Graag wijzen we nogmaals op de Israël-
avond van het Nederland Israël Comité
- het NIC - voorbereid door de plaatse-
lijke en regionale afdeling op deze week
donderdagavond 16 oktober in het
Dorpscentrum.

Dienst van schrift en tafel
De morgendienst in de Hervormde
dorpskerk zal D.V. a.s. zondag 19
oktober een dienst zijn van schrift en ta-
fel, van woordverkondiging en viering
van de maaltijd van de Heer. Alle
gelovigen, ouderen en jongeren, zijn
hartelijk welkom.We horen het woord,
we vieren de maaltijd omdat we geloven

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

méér nog: opdat wij geloven in het heil
van Messias Jezus.

Kollekte wereld-diakonaat
De uitgangs-kollekte zal, na de dienst
van Schrift en Tafel in de dorpskerk,
zondagmorgen bestemd zijn voor het
Wereld-diakonaat. het blad "Globaal"
een uitgave van de Generale Diakonale
Raad der Nederlandse Hervormde kerk,
geeft een overzicht van de vele noodge-
bieden in de wereld, in het bizonder
toch wel in Afrika.
"Allerlei werk laat zich vantevoren in
kaart brengen, becijferen, begroten.
Het wereld-diakonaat van de Neder-
landse Hervormde kerk werkt dit jaar
met een begroting die uitkomt op ruim
5,5 miljoen gulden. Maar hongersnood,
droogte, een massale stroom vluchtelin-
gen, natuurrampen zijn niet te
plannen".
"Globaal" (u hoort het woord "globe"
er o.a. in doorklinken) geeft een projek-
tenlijkst van het lopende werk in 1980.
Het adres voor eventuele nadere infor-
matie is: Generale Diakonale Raad der
N.H. kerk, Postbis 14100, 3508 SE
Utrecht. Gironummer 8685.

Zangdienst in Herv. kerk
De interkerkelijke Zangdienst commis-
sie (Gereformeerd en Hervormd) houdt
een gezamenlijke Zangdienst op a.s.
zondagavond 19 oktober in de Herv.
kerk. Voorganger ds. J.A. Rietberg,
predikant van "Den Ooiman" te

icm.
Het jeugdkoor "Inter-Christ" hoopt
aan deze avond zangdienst mee te wer-
ken.

Gezamenlijke zendingsavond
Midden in de Najaars-zendingsweek (2
t/m 9 november) houden de
Gereformeerde- en Hervormde plaatse-
lijke zendingscommissies samen een
zendingsavond en wel op woensdag-
avond 5 november, na de dankdienst
voor gewas en arbeid. Mevr. ds.
Rinkske Nijendijk-Cnossen uit Bochum
(Duitsland) hoopt te vertellen over de
Wereld-Zendingsconferentie die rond
Pinksteren 1980 gehouden werd in Mel-
bourne, Australië.
Ds. Nijendijk-Cnossen (al een goede be-
kende in Vorden en de Wildenborcht)
heeft deze zendings-conferentie zelf
ginds meegemaakt en staat daarom ook
als spreekster vermeld in het interkerke-
lijke zendingsblad "Vandaar" dat aan
"Melbourne" is gewijd: het september-
nummer.
De gezamenlijke zendingsavond wordt
gehouden in "de Voorde". We begin-
nen (na de dankdienst) eerst natuurlijk
met een kopje koffie. Iedereen is er zeer
welkom. Noteert u alvast de Dankdienst
en daarna de gezamenlijke zendingsa-
vond op woensdag 5 november.

Geboren: Geen
Ondertrouwd: J.A.M. Luttikhuis en
T.E. Breuker
Gehuwd: Geen
Overleden: H. Zweverink, oud 71 jaar,
J.G. Barmentloo, oud 29 jaar.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 19 oktober, 10.00 uur, ds. J.C.
Krajenbrink, Dienst van Schrift en
Tafel, 19.00 uur, ds. J.A. Rietberg,
Gezamenlijke Zangdienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 19 oktober 10.00 uur, de heer
G.R. Wielinga, 19.00 uur, ds. J.
Rietberg

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te
Vorden.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 18 en zondag 19 oktober dr.
Vaneker. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. booschap-
pen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 18 en zondag 19 oktober: J.
Hut, Doetinchem, tel. 08340-23207 en
E.F. de Haan, Borculo, tel. 05457-1288.
Za/zo spreekuur voor spoedgevallen
van 11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 18 oktober 12.00 uur tot
maandag 20 oktober 07.00 uur, dokter
Warringa. Komende week avond- en
nachtdienst ook dokter Warringa.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenbarg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen 's
morgens 8.00-9.00 uur.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346,

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av, vrij.av
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

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

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

POLITIE
Telefoon 1230. 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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slagerij

BIEFLAPPEN OF
SUCADELAPPEN
500 gram

MAGERE

VARKENSROLLADE QQft
hooi kilo ^^ ̂ ^ ̂ ^heel kilo

HAAS- OF
RIBKARBONADE
heel kilo

STEGEMAN PATES
diverse soorten

HAMWORST
HAUSMACHER

100 gram 90

.-- „
100 gram OU

MAANDAG 20-10-1980

VERSE RUNDERLEVER kilo 350
DINSDAG 21-10-1980

VARKENSLAPPEN kilo 790
WOENSDAG 22-10-1980

GEHAKT (H.O.H.) kilo 648

..groenteman

PRACHT

BLOEMKOOL
per stuk l Uu

2 voor £.wU

1 KILO HEERLIJKE ZOETE FRANSE

BLAUWE DRUIVEN 225
Wapen u tegen de griep

5 STUKS FORSE

CITROENEN 128
Bos, inhoud: 5 stuks BOLCHRYSANTEN
+ EIKENBLAD 525

HAAL ZE IN HUIS. EEN PAAR PRACHTIGE

div. tinten, per stuk

CYCLAMEN
475

2 voor UZü

Regelmatig met hand-warm water vol laten zuigen. Vraagt een

lichte plaats

MAANDAG 20-10

500 gram panklare

RODE KOOL

DINSDAG 21-10

500 gram

HUTSPOT

98

WOENSDAG 22-10

500 gram geschrapte

Worteltjes

Claeryn

CLARIJN «
JONGE JENEVER l
flPR 1 liter l

JOSEPH GUY
COGNAC
fles 0,7 liter

RQR
l WW W

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV SS:SSX:SFUB

geen

>%&&

oi

S» *

HERO
Karaffles 0,7 Itr.

JUS D'ORGANGE
geen 1 76
of 159

MAAR
NU

• '

DIK SPECULAAS
pak 3 stuks
van 159 voor

iESCA NESCAFÉ EXTRA
grote pot
200 gram
van 925 voor

STROOIGOED
zak 225 gr.
van 115 voor

KIKKERS • MUIZEN
zak 8 stuks
van 125 voor

ANCO MIE
500 gram

STUDENTEN-
FLIKKEN
pak 150 gram

MARVELO
CHOC. TABLETTEN
4 smaken, 85 gr.
van 119 voor

WIJNVOORDEEL!
HERCULES
Rode Griekse wijn, per fles
CHATEAU DE FABAS1978
Minervois V.D.Q.S.
rode wijn, per fles 375

KOOPMANS ZELFRIJZEND

BAKMEEL
pak

CARNABY

TOMPOEZEN
doos 4 stuks
van 340 voor

KOOPMANS

CAKEMEEL
van 125 voor

WEENSE SNIJDER
800 gram
gratis gesneden

MELKBOLLEN
zak 9 stuks

GOUDSE KAAS
v.v. jong, heel kilo

HERSCHI
SINAS
1 literfles

MANNEQUIN-
KWARK JOLLY
450 gram van 192 voor

398

*• ^^Ê^

ZEEPPOEDERVOORDEEL! 0|\lO
f

DOBBELMAN
Izak 2 kilo

OMO KOFFER
2 kilo

DIXAN VAT
4 kiio

DREFT
E2 pak

•L

DR. E. J. SWAAB

LIPPENCREME
2 stuks van 790 voor

LIPPENBALSEM
2 stuks van 590 voor

LOCTITE

SUPER GLUE
tube 3 gram
van 495 voor

VAN HEEK

THEEDOEK
100% katoen, 3 kleuren
van 329 voor

GELRO

SCHRIJFBLOC
21 x 27, gelijnd
van 275 voor

DROOG-
REK
schaar-
model
van 1698
voor 1098
BAMBOE

HAVERMOUTPAP
1/2 liter

KLEERHANGER
van 198 voor • mm U

ELSÈVE SHAMPOO
3 soorten
2 flacons a 200 gr.astys ÈV€ van 918 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG • REKLAMES GELDIG VAN 16/10 TOT 22/10 1980



Voor de vele felicitaties, bloe-
men en geschenken die we
ter gelegenheid van ons 15-
jarig huwelijksfeest mochten
ontvangen, zeggen we langs
deze weg heel hartelijk dank.

JAN en ANNET
WESSELINK

Oktober 1980
7255 DB Hengelo (Gld.)
Beatrixlaan 22

Met vreugde en dankbaarheid
geven wij kennis van de ge-
boorte van onze zoontjes en
broertjes

CHRISTIAAN en STEVEN

Willy en Jan Knoef
Everdien
Karin
Gerrit Jan
Roelof
Fréderique

Vorden, 6 oktober 1980
Het Stapelbroek 2

Dank aan allen die ons huwe-
lijk met gelukwensen, bloe-
men en kado's tot een gewel-
dig feest hebben gemaakt.

WIM en ANS
KLEIN GOTINK RUESINK

Eekhoornhof 25,
Silvolde

RIJDT FONGERS

Sport-, trim- en racefietsen
- Runner v.a ƒ404,-
- Ascotv.a f 455,
- Bato v.a f 535,-
- Cambridge va. . . . f 836,-
- Champion 10 vs. . f 467,-
- Sprint T 5 vs f 652,-
- Sprint R 10 vs . . .f746,-
- CourselOvs .. ..f709,-
- Criterium 10 vs . .f 911,-

Uw tweewielerspecialist
BARINK

Nieuwstad 26 - Vorden
ook voor reparaties

ROZEN
Zoek nu nog even rozen uit,
dan worden ze voor u gere-
serveerd en heeft u bij afleve-
ring de juiste kleur. Particulie-
re verkoop: vrijdag en zater-
dag.
Boomkwekerij
M.G. Spiegelenberg BV,
Ruurloseweg 26, Vorden
Telefoon 05752-1464

AYANG

Sterke
sportieve
mannen-
schoen
in
lichtgewicht
uitvoering. Schoenen

l cilci \vumi

M- JJKKINK
Nieuwslad M Vorden

In onze showroom
FONGERS

toer-, sport-, trim-, en
racefietsen

Barink. Nieuwstad 26

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

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Met diepe droefheid maar vervuld van dank voor alles
wat hij voor ons heeft betekend geven wij u kennis
van het overlijden van mijn lieve man en onze zorgza-
me vader en opa

GERRIT SLOOT

op leeftijd van 72 jaar.

Vorden:
Zutphen:

Winterswijk:
Vorden:
Lochem:

Enschede:
Utrecht:

Zutphen:
Borculo:

G. Sloot-Weernink
Jo en Gerrit
Willy en Freek
Johan en Miny
Gerrit en Rikie
Annie en Jos
Gerda en Herman
Dinie en Gerrit
Dirkje en Johnny
en kleinkinderen

7251 EK Vorden, 10 oktober 1980
Insulindelaan 36

De crematie heeft inmiddels te Dieren plaatsgehad.

Voor de vele blijken van medeleven die wij na het
overlijden van onze dochter, zuster, schoonzuster en
tante

GRADA GOZINA TE PASKE-OLTVOORT

van u mochten ondervinden, zeggen wij u hartelijk
dank.

Fam. Oltvoort
Fam. te Paske

Vorden, oktober 1980

Omdat het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk uit
te nodigen, willen wij op deze wijze laten weten dat
wij iedere belangstellende van harte welkom heten op
de receptie van ons 60-jarig huwelijk.

A.J. HAMERSTEEN
A.H. HAMERSTEEN-WAMELINK

De receptie zal worden gehouden op dinsdag 21 ok-
tober a.s. van 19.00-21.00 uur in Hotel "de Klok",
Grotestraat 84 te Eibergen.

7251 DL Vorden, oktober 1980
Zutphenseweg 56

GESLOTEN
maandag 20 oktober

Bakkerij VAN ASSELT
Bakkerij OPLAAT
SCHURINK 't Winkeltje

Dr. Van Tongeren is afwezig
van maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober.

Patiënten, wiens achternaam begint met één van de
letters A t/m K, kunnen zich wenden tot dr. Vaneker,
Zutphenseweg 62, tel. 2432.
Patiënten, wiens achternaam begint met één van de
letters L t/m Z, kunnen zich wenden tot dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 1255.

Voor gezellige muziek bij uw familiefeest

DRIVE-IN SHOW VORDEN
met muziek voor jong en oud.
Voor inlichtingen en boekingen
(05752)-2679 b.g.g. (057551-1390
Contactpersoon rayon Oost

Veronica Omroep Organisatie

GRIEPVACCINATIE
De 3 plaatselijke huisartsen geven we-
derom gelegenheid tot inenting tegen
griep op

MAANDAGAVOND 3 NOVEMBER
DONDERDAGAVOND 6 NOVEMBER

beide avonden van 18.30 tot 20.00 uur.
Kosten: f 20,- per persoon.

Ziekenfondsleden met chronische hart-
of longziekten, alsmede suikerziekte pa-
tiënten kunnen op vertoon van hun zie-
kenfondskaart gratis gevaccineerd wor-
den.

De H.V.G. dorp
hoopt op 22 oktober om half acht in "de
Voorde" bijeen te komen.
Spreker deze avond zal zijn de heer Het-
tema van het Bureau Moderne Voeding.

We hopen op een grote opkomst.

Het Bestuur

Herv. Ger. Zangdienst
Op 19 oktober a.s. hopen wij weer onze zangdienst te
houden om 19.00 uur in de N.H. kerk.

Thema van de dienst: "Op zoek naar jezelf"

Voorganger: ds. J.A. Rietberg

Orgel: Rudi van Straten

Zang: "Interchrist" uit Vorden

We hopen u allen in deze dienst welkom te kunnen
heten.

Al dat lekkers is er weer
• Speculaas
• Banket
• Borstplaat

Vrijdag en zaterdag in de reclame

• Room borstplaat

BANKETBAKKERIJ J. WIEKART

GRANDIOOS CONCERT
a.s. zaterdag 18 oktober om 19.30 uur in het Dorpscentrum,
uitgevoerd door het

Nationaal Jeugdkorps van de Ned. Fed. van Chr.
Muziekbonden.
Dit korps, bestaande uit een selectie van de beste muzi-
kanten uit geheel Nederland, behaalde op diverse interna-
tionale festivals meerdere keren de eerste plaats, o.a. in
1973 in Wenen, in 1974 in Kopenhagen en in 1976 in We-
nen. Liefhebbers van blaasmuziek mogen dit niet
missen.

Entree f B,- Nog een klein aantal kaarten beschikbaar.

Kaarten verkrijgbaar in het Dorpscentrum
donderdagavond 16 oktober van 19.00 - 21.00 uur
vrijdagavond 17 oktober van 19.00 - 21.00 uur
Verder bij het bestuur van "Sursum Corda"

1930 1980
FOLKLORISTISCHE DANSGROEP

DE KNUPDUUKSKES
Umdat onze dansgroep 50 jaor besteet, kont ielleu ons
op zaoterdag 24 oktober van dree tot vief uur kommen
filteseteren in 't Pantoffeltjen an de Dorpsstraote in
Vorden.

't Bestuur

Warm gekleed de winter tegemoet!
Wij hebben een prachige en grote kollektie

mantels - coats - jacks en bontjasjes
Bij aankoop van mantel of coat boven 200,-

een shawl van 15,- kado

Modecentrum '

PRIJSKNALLERÜ
Zwart suède ballerina
met sleehakje, normaal f 66,90

nu

Bordeaux suède ballerina
met enkelbandje, normaaï f 66,90

50,-
i

50,-

Tafeltennisvereniging Treffers '80
Nu de avonden weer lengen is het een prima idee

om te gaan tafeltennissen.

Wij doen dit in het dorpscentrum
op maandagavond van 19.30 - 21.30 uur
en zaterdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur

Nieuwe leden zijn op bovengenoemde tijden
van harte welkom

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandeJ

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Zelf Gebreid
Neveda Kwaliteit
Ncveda Mcteor - tijdelijk f 2.50 per bol.

Ux>r f 27.50 breit u al een fijne trui in de nieuwste modekleuren.

HELMINK B.V. MODE EN
TEXTIEL

Huizinga
administraties/verzekeringen
• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

TAPIJTAANBIEDINGEN
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Woonkamertapijt
400 breed

ZUIVER SCHEERWOLLEN
BERBER

Adviesprijs: 275,-

nu

f

+ gratis leggen

Woonkamertapijt
400 breed

ZWARE NYLON KWALITEIT
(beperkte voorraad)
Adviesprijs: 129,-

nu

f

+ gratis leggen

Slaapkamertapijt
400 breed

NYLON
(KORTE DICHTE LUSPOOL)

in 3 kleuren
Adviesprijs: 89,-

nu

jr
+ gratis leggen

HELMINK B.V
INTERIEURVERZORGING
ZUTPHENSEWEG 24
TELEFOON 1514

Rolaanbiedingen worden
gratis en vakkundig gelegd

Reservering voor latere levering
is mogelijk

Bovendien geven wij
5 jaar garantie



faD v/vo

^%,
VIVO

'GO GO

SUPER BINGO
r

kruD

/
S^A

>
'69 ö//v,'GO

•'•;'a
>;<<&

r;.

vivo

>r

^G0

SUPER BINGO

l > <

^

U hebt vast wel eens Bingo
gespeeld Dan weet u ook wel
hoe leuk dat is WeL uw VIVO
winkelier heeft op basis van
Bingo een fijne aktie voor u
bedacht VJVO-Superbingo.

Wat moet u doen?
Bij iedere/15, aan bood
schappen bij uw VIVO-winkelier

\ontvangt u bij de
i kassa een dicht

Bing&enuelopje;
\ dat is de
\wedstrijdkaart
A Is u het

[ enuelopje open-
knipt ziet u op
de wedstrijd-
kaart 12
getallen en
een produkt
afgedrukt In

het enuelopje zit
ook een los vel met 12 getallen.
Als u de kaart helemaal heeft
volgeplakt heeft u Bingo en krijgt

u het afgebeelde produkt gratis.
U zult wel begrijpen, dat u de
kaart niet meteen kunt volplakken
met de getallen die u erbij gekre-
gen heeft Dan zou het immers
wel heel gemakkelijk zijn en dat
hoort niet bij Bingo. U moet
dus zoveel mogelijk enuelopjes
(en dus getallen) verzamelen,
dan hebt u eerder Bingo.
U kunt uiteraard ook getallen
ruilen met bekenden. Dan hebt
u nog sneller Bingo. Als u het
afgebeelde produkt niet wenst
kunt u ook 50% van de winkel-
waarde in geld ontvangen
Haal daarvoor een formulier
aan de kassa

600.000prijzen
van 26 bekende
merken.
Ja, u leest het goed In totaal
doen er 26 merken mee, en dat
levert maar liefst 600.000

prijzen op. U kunt dus heel wat
gratis produkten in de wacht
slepen

Hoekrijgtu
uw prijs?
U gaat met uw volgeplakte
kaart naar de kassa uan uw
VIVO-winkelier waar de kassière
de kaart kontroleert U kunt
dan het op uw kaart afgebeelde
produkt direkt meenemen

5 weken lang
Superbmgo.
De aktie duurt 5 weken uan
8 oktober tot en met 11 novem-
ber 1980. Maar liefst 5 weken
lang kunt u de produkten winnen
Ga dus snel naar uw VIVO-
winkel haal uw boodschappen
en proefde sensatie uan het
meedoen met VIVO
Superbingo.
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Dag van het brood

D De beide bakkers in ons dorp hebben meegewerkt aan de-"dag van het brood". Zowel van bakker Van Asselt als van bak-
ker Oplaat ontvingen de kinderen leuke prijsjes. Paultje te Lindert ontving nog een extra prijs van bakker Oplaat, omdat hij
met zijn kleurplaat de landelijke hoofdprijs heeft gewonnen.
Een goede gedacht van de bakkers, om zo hun brood in de belangstelling te brengen.

Nationaal Roemeens
dansensemble
De culturele commissie uit het bestuur van het Dorpscentrum heeft ge-
tracht om een leuk en aantrekkelijk cultureel programma voor de Vorden-
se bevolking samen te stellen. Op vrijdag 24 oktober a.s. hoopt men het
Roemeense dansensemble "Argesul" te ontvangen. Deze dansgroep be-
staat uit een aantal zeer enthousiaste roemenen, die zich vooral hebben
toegelegd om het brengen van oude, maar nog altijd in zwang zijnde
folkloristische Roemeense dansen. Bij de dansen wordt uitleg gegeven
over inhoud en betekenis. De Roemeense dansgroep zal verschijnen in
prachtige klederdracht en zal worden begeleid door een Roemeens orkest
eveneens gestoken in de Roemeense klederdracht.

Spaarbankkalender 1981
In het kader van de Nationale Unicef-
aktie, welke op 15 oktober a.s. van start
gaat, zullen de Bondsspaarbanken hun
aktiviteiten rond de viering van Wereld-
spaardag 21 oktober geheel op deze
aktie afstemmen.
De spaarbankkalender 1981 sluit daarop
aan met het thema "Kinderen in de
Wereld". Deze geeft een kleurig beeld
met 49 opnamen van landen waar
Unicef zich inzet voor het kind.
Alle bezoekers van de
spaarbankkantoren ontvangen in de
aktie-periode van 15 oktober tot 30
oktober deze kalender gratis.
Met hun gezamenlijke aktie ten bate van
Unicef beogen de spaarbanken gelden
bijeen te brengen voor de ontwikke-
lingsprojekten in de streek van El Nasr
in Boven-Egupte.

Tijdens de ouderavond van de openbare
school dorp sprak de voorzitter de heer
Venhuis er zijn voldoening over uit dat
zo'n groot aantal ouders deze avond bij-
wonen. De sekretaresse mevr. Kamer-
ling bracht uitvoerig verslag. Het blijkt
dat het werk van de oudercommissie
niet alleen bestaat uit het organiseren
van een ouderavond maar dat er heel
wat meer bij komt kijken.

Penningmeester Harmsen maakte
gewag van een batig saldo. Vervolgens
nam voorzitter Venhuis afscheid van de
dames Beeftink, Kamerling en de heren
Olthof en Groot Wassink. Ter vervul-
ling van deze vakatures werden gekozen
mevr. Jurriens-Schoenaker, mevr.
Kooi-van Werven, mevr. Spiegelenberg-
Gijsen en de heer Kamperman.
Bij het schoolgebeuren over het afgelo-
pen schooljaar memoreerde het hoofd
der school, de heer G.W. Brinkman, de
hoogte- en dieptepunten uit het school-
leven.
Verder kwam het schoolprakticum voor
het vak rekenen ter sprake; het regelma-
tig overleg tussen de leerkrachten van
kleuter- en lager onderwijs betreffende
de integratie voor het komend
basisonderwijs voor de leerlingen van 4
t/m 12 jaar; de late datum van het begin
van de zomervakantie 1981 en andere
zaken op de school betrekking
hebbende.
Na de pauze was het woord aan de heer
Gerards van de Schooladviesdienst
Oost-Gelderland. Na een overzicht van
de werkzaamheden over de verschillen-
de onderdelen op onderwijsgebied
welke deze dienst behartigt, gaf hij een
inleiding over "de invloed van de ouders
op de schoolprestaties van hun kind".
Uitgaande van de gegevens natuurlijke
aanleg, milieu en het zelfkiezende "ik"
zijn van het kind konkludeerde de heer
Gerards dat dit laatste van zeer grote
invloed is op de ontwikkeling van het
kind.

Ontmoetingsmiddag
Maandagmiddag 6 oktober j.l. ging de
eerste "ontmoetingsmiddag" van start.
We begonnen met een groepje van 12
dames en 2 heren. De sfeer was erg ge-
zellig. Er werd gekaart, gesjoeld en een
praatje gemaakt,
Inmiddels is een tweede sjoelbak be-
schikbaar gesteld en kan gebruik wor-
den gemaakt van een damspel, schaken,
bingo of wat voor spel dan ook. Nog-
maals, het is geen vereniging en de toe-
gang is gratis. Iedereen is van harte wel-
kom. Komt u eens een keertje kijken?
Iedere maandagmiddag in de ontmoe-
tingsruimte van het Dorpscentrum.

Welfare
De voor U zo langzamerhand bekend
geworden verkoopmiddag van "de Wel-
fare" afd. Vorden Ned.Rode Kruis,
komt weer in zicht.
Verscheidene werkstukken zijn ook dit
jaar door de bewoonsters van "de Weh-
me", en enige thuiswerksters tot stand
gekomen.
Naast voor U bekende stukken zijn er
ook enige nieuwe "Sterren" te koop.
Kent U ze nog, de z.g.n. "Grolse wan-
ten?" Voor deze en nog veel meer hand-
werk- en houtbewerkings-artikelen kunt
U tericht op woensdag 29 oktober a.s.
op "de Wehme".

25 Uurs oefening
Op vrijdag 17 oktober 2000 uur t/m
zaterdag 18 oktober 1500 uur zal de 25
uurs oefening "Breek-door" plaats
vinden voor de Nationale Reserve Gel-
derland in uw verspreidingsgebied.

Feestavonden openbare
lagere school
Op 6 en 7 november zullen in het dorps-
centrum de feestavonden gehouden
worden van de openbare lagere school
dorp. Er zullen twee musicals worden
opgevoerd. Eén verzorgt door de zesde
klas en één door de tweede klas.

George van Renesse geeft
koffieconcert
Met een gratis kopje koffie en voor de kinderen een frisdrank wordt er zondag-
morgen 26 oktober in het Dorpscentrum een koffieconcert gegeven door de van de
radio zeer bekende George van Renesse. Dit concert wordt georganiseerd door de
culturele commissie uit het bestuur van het Dorpscentrum. George van Renesse is
in 1909 te Zaamslag (Zeeuws Vlaanderen) geboren en studeerde aan het Amster-
damse Conservatorium bij Ulfert Schults. Op negentienjarige leeftijd werd hem
reeds de prijs van Uitnemendheid toegekend voor zijn pianospel. Hij voelt zich
sterk aangetrokken tot de werken van Frans Schubert, maar heeft verder ook nog
veel andere werken op zijn repertoire staan. Hij improviseert graag op door het
publiek opgegeven thema's. Hij geniet een grote reputatie als kamermuziekspeler
en als begeleider. Het te brengen programma bevat naast werken van Schubert ook
stukken van Chopin, Schumann, Serge Rachmaninoff en Claude Debussy. De
culturele commissie hoopt dat het cultureel hoogstaand koffieconcert een gezellig
karakter zal dragen.
Kaarten voor deze voorstelling zijn nu al verkrijgbaar bij boekhandel Hassink en
het VVV kantoor-schoenhandel Wullink en verder uiteraard voor de aanvang van
het concert in de zaal.

Poppentheater de trekwagen
komt in het Dorpscentrum
Voor de kinderen zal op woensdagmiddag 22 oktober in de grote zaal van
het Dorpscentrum een voorstelling gegeven worden door het poppenthea-
ter "de Trekwagen" uit Doetinchem. Het internationaal grote faam
genietende gezelschap zal met grote poppen het stuk "Lord Wanhoop"
brengen. Voor de kinderen een prettige onderbreking van de herfst-
vakantie. Moeders die hun kind willen vergezellen kunnen dit doen, maar
moeten dan ook een kaartje kopen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
boekhandel Hassink en het VVV kantoor. Als er nog kaarten zijn ook nog
aan de zaal, een uur voor de aanvang van de voorstelling.

Veilig Verkeer Nederland
Onder goede belangstelling hield de
afdeling Vorden van VVN haar
jaarvergadering onder voorzitterschap
van de heer A. de Roode.
Na de gebruikelijke verslagen van secre-
taris Joh. J. van Dijk en penningmeester
F. Wolsing werden de agenda's voor de
komende vergaderingen voor distriks -
en Algemene Vergadering besproken.
Vanzelfsprekend vormde de Verkeers-
studie voor Vorden de hoofdmoot van
de bespreking.
In zijn geheel oordeelde vergadering de
studie als een goede basi^Hi uitgang
voor verbeteringen met daarwj toch vele
vraagtekens en de zekershied dat lang
niet alles voor realisatie vatbaar zal zijn.
Zij vindt het een goed idee dat het
gemeentebestuur de inwoners via een
schriftelijke enquête uitno^^hun visie
hierop kenbaar te makernfflet steeds
nog toenemende verkeer, inzonderheid
het zware vrachtverkeer, vormt een
groeiende verkeersonveiligheid in de
Dorpsstraat en begin van de Zutphense-
weg waar het meest geconcentreerde en
bezochte winkel- en horeca bestand van
onze gemeente wordt aangetroffen,
maar daar nog tussengevoegd een
bloeiende Openbare Bibliotheek,
benzinepompen, markt en
kerkgebouwen.
Het wordt steeds meer een levensge-
vaarlijke toestand voor fietsers,
winkelend publiek en scholieren om van
genoemde wegen gebruik te maken.
Laat staan voor de bejaarden om over te
steken.
De hoogste prioriteit wil de afdeling
Vorden dan ook schenken aan de
suggestie voor omlegging van het door-
gaande verkeer via Horsterkamp en
Rondweg en de zo spoedig mogelijke
verwezenlijking hiervan. De vergadering
staat daarbij echter aan de Zutphense
zijde een andere oplossing voor ogen.
Zij ziet geen heil in een doodlopende
Zutphenseweg en het inkomende en
uitgaande verkeer via de STrodijk te
leiden. Zij meent het doelmatiger in de
dan toch te reconstueren bocht
Rondweg-Zutphenseweg aldaar een T-
aansluiting te creëren.
Gezien de vele binnenkomende reacties
bij het bestuur is de vergadering
unaniem van mening dat het de taak van
de VVN afdeling Vorden is, de inwoners
van Vorden te mogen en te moeten ver-
zoeken op het enquête formulier als
grootste wens kenbaar te maken de
realisatie van omlegging van het door-
gaande verkeer. Dit is in het belang van
een veiliger bereiken en vertoeven van
en in de kom van het dorp.
Voor wat betreft de voorgestelde ver-
anderingen in de diverse wijken van ons
dorp is de vergadering van oordeel dat
dit allereerst een taak van de bewoners
zelf is, kenbaar te maken wat zij voor-
staan.

Keuze uit de aanwinsten
van de bibliotheek
Volwassenen: W.H. van Eem Landt
Dood in schemer; A. de Graaf Wie
brengt het geluk; A. Hailey Verkeerde
diagnose; G. Krol De chauffeur verveelt
zich; M. van Looi Mannen van de Ach-
terheide; J. Siebelink De herfst zal schit-
terend zijn; Teresa, moeder van Calcut-
ta Liefde kent geen grenzen; G. Wall-
raff '/ Gewone kapitalisme; H.D.
Thoreau Walden; Kleintje boek 2; Met
liefde oud; D.J. van Bemmelen Het
eerste Goetheanum; G. Weiss Antiek
glas.

Plattelandsvrouwen
hielden bijeenkomst
Woensdag 2 oktober hield de Bond van
Plattelandsvrouwen weer haar bijeen-
komst. De presidente mevr. Ridderhof-
Meesters kon een volle zaal welkom he-
ten. Deze avond was er een wolshow
van Neveda, verzorgd door de fa. Hel-
mink. Na enkele mededelingen gaf
mevr. Ridderhof het woord aan de lady
speaker van Neveda. Deze begon de
show met het uitreiken van een aantal
breiboeken van Neveda.
Hierna werd door een achttal kinderen,
van leden van de Plattelandsvrouwen,
mooie vestjes en truien op spontane wij-
ze geshowd. Menige breister in de zaal
werd op een idee gebracht. In de pauze
werd afscheid van de kinderen genomen
en door de presidente kregen ze een pre-
sentje aangeboden.
Hierna werden er weer vele modellen ge-
showd tot prachtige mantels toe. Dit al-
les werd gekompleteerd met een mooie
broek of rok van de fa. Helmink. Het
was voor de dames een mooie en gezelli-
ge avond.

Aan het eind van de avond werd aan ie-
dereen die aan de wolshow had meege-
werkt een bloemetje aangeboden. Ook
werd gewezen op de volgende bijeen-
komst; 22 oktober komt de heer v.d.
Kolk uit Laren met een boekbespreking.
Het boek "de Gouden Zweep" van Ate
Brouwer heeft die avond de aandacht.

Gezamenlijke
feestavonden
Op vrijdag 31 oktober en zaterdag l no-
vember zullen in het dorpscentrum de
jaarlijkse feestavonden van de afdeling
Vorden van Jong Gelre, Plattelands-
vrouwen en Geld. Mij van Landbouw
gehouden worden. Op deze avonden zal
door leden van Jong Gelre de klucht
"Boemelende Bedriegers" worden
opgevoerd. De vrijdagavond wordt ver-
zorgd door de GMvL en de Plattelands-
vrouwen. De opbrengst van de verloting
zal ten goede komen aan de Kerstdag
voor bejaarden en invaliden. Na afloop
is er dansen met medewerking van de
gebroeders Kamperman. De formatie
"Calypso" verleent zaterdagavond
muzikale medewerking. Deze avond
wordt verzorgd door Jong Gelre.

Kinderboekenweek
Voor de kinderen van de basisscholen
werd in de bibliotheek, in het kader van
de Kinderboekenweek, een kinderthea-
ter gehouden.
Theater Fitelli had voor deze kinder-
boekenweek speciaal een stuk ingestu-
deerd. Het stuk heette "Een spiegel
voor Slim".
De medespelenden waren: circus theater
direkteur Slim, zijn enige artiste Bollie
en nog een avonturierster Pietje. Met
zijn drieën beleefden ze allerlei avontu-
ren. Op zeer levendige wijze en soms
met accordeonmuziek begeleid, kregen
de kinderen een boeiende middagvoor-
stelling voorgeschoteld. Echt spannend
werd het voor ze toen ze ook zelf met
het verhaal mee mochten doen, door
allerlei typetjes zelf te verzinnen en uit te
beelden. Met veel fantasie en
enthousiasme werd hieraan meegedaan.

AGENDA

22 okt. H.V.G. Vorden dorp

19 nov. H.V.G. Vorden dorp

22 dec. H.V.G. Vorden, dorp, kerst
viering

Hokt. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

22 okt. Kindermiddagvoorstelling in
het Dorpscentrum

22 okt. Bijeenkomst B.v.Pl.Vr. in de
Herberg

23 okt. Bejaarden kring Dorpscen-
trum

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

28 okt. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

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

het Dorpscentrum
29 okt. Verkoopmiddag "Welfare"

de Wehme
31 okt. Jaarlijksefeestavond B.v.P.

Vr., GMvL en Jong Gelre
l nov. Jaarlijksefeestavond B.v.PI.

Vr, GMvL en Jong Gelre
I nov. Toneelavond Jong Gelre in

het Dorpcentrum
6 nov. Bejaarden kring, Dorpscen-

trum
6 nov. Ouderavond OLS in het

Dorpscentrum
7 nov. Ouderavond OLS in het

Dorpscentrum

8 nov. Vogeltentoonstelling bij Weg-
restaurant de Boggelaar.

9 nov. Vogeltentoonstelling bij weg-
restaurant de Boggelaar.

8 nov. Vogeltentoonstelling De Vo-
gel vriend, zaal Schoenaker

9 nov. Vogeltentoonstelling De Vo-
gel Vriend, zaal Schoenaker

I1 nov. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

12 nov. Bijeenkomst B.v.Pl.Vr. bij de
Herberg

15 nov. Bal voor gehuwden en verloof
den, zaal Ei j k el kamp

15 nov. Receptie muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum

15 nov. Prinsenzitting karnavalsver.
De Deurdreajers in residentie
zaal Schoenaker

18 nov. NCVB in het Dorpscentrum
20 nov. Koffiemiddag B.v.Pl.Vr.
20 nov. Bejaarden kring Dorpscen-

trum
25 nov. KPO in zaal Schoenaker
25 nov. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker
29 nov. Uitvoering Vordens Dames-

en Kinderkoor
4 dec. Bejaarden kring Dorpscen-

trum sint Nicolaas
9 dec. Bejaardensoos Kranenburg in

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

Kerstavond
17 dec. Kerstfeest B.v.Pl.Vr.
18 dec. Bejaarden kring, Dorpscen-

trum, Kerstmis
20 dec. Kegel feestavond Wielerclub
23 dec. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker
28 dec. Crossloop voor iedereen org.

Wielerclub

XX

; DORp/cEnTRum
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Kulturele agenda 1980/81

Avondvoorstellingen:
Maandag 29 september 1980,
Toneelgroep "Theater"
Vrijdag 24 oktober 1980, Nationale
Roemeense Dangroep met Orkest
Zaterdag 22 november 1980, Toneel-
groep "Graficus"
Donderdag 11 december 1980, Maskera-
de
Donderdag 15 januari 1981, The Chris
Barber Band
Zaterdag 14 februari 1981, Cabaret-
groep "Vangrail"
Vrijdag 13 maart 1981, Frans Halsema

koffieconcerten:
zondag 26 oktober 1980, Pianoconcert
Zondag 21 december 1980, "Gheselscap
goet ende fijn"
zondag 15 maart 1981, Amsterdamse
Piano Trio

Kindervoorstellingen:
Woensdag 22 oktober 1980,
Poppentheater
Woensdag 24 december 1980, Pretfesti-
val
Woensdag 15 april 1981, Film van Ome
Willem



Te koop: racefiets, Koga
Myata pro. race 56 cm, Vaste
prijs f 800,-
Kinderfietsje 3-5 jaar.
J. Pieterse, Hackforterweg 19
Wichmond, tel. 05754-517

Te koop: gashaard, benraad
8500 cal.
Dr. C. Lulofsweg 8, Vorden,
tel. 2902

Te koop: D.st. jachthond en
openhaardhout.
Overweg 11

Te koop: walnoten,'s avonds
na acht uur of zaterdag.
G.A. Regelink, Hengelose-
weg 16, Vorden, tel. 1279

Te koop: 2,80 ha. kuil- of
voergras ook in gedeelten.
Briefjes inleveren voor zater-
dag 18 oktober, 12.00 uur.
J. Oosterink, Almenseweg
59, Vorden

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

Losse verkoop: l

Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

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

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

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

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

Te koop: prima eetaardap
pelen, o.a. Lekkerland en Pa-
rel; tevens voor de winter-
voorraad Surprise en Pimper-
nel.
H. van Kouswijk, Ockhorst-
weg 6, Wichmond, tel. 05754-
793

Te koop: 1 paar z.g.a.n.
voetbal- en trimschoenen,
Adias, maat 43.
D. Hendriksen, Kooiersdijk 4,
Ruurlo, tel. 05735-2197

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al u\v radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-senrïee
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Boomkwekerij
M.G. Spiegelenberg BV
heeft voor u uit voorraad le-
verbaar: heide, vaste planten,
bomen, vruchtstruiken, coni-
feren, heesters, klimplanten;
alles in diverse soorten en
rechtstreeks van de kwekerij.
Particuliere verkoop alleen
op vrijdag en zaterdag.
Ruurloseweg 26, Vorden, tel.
05752-1464

Te huur gevraagd: een laag-
bouw woning of deel van
een boerderij in Zutphen of
omgeving. Huurprijs tot 450,-
Brieven onder no. 40 AB Buro
Contact

Het lekkerste brood
koopt u bij uw warme bakker

WEEKENDRECLAME

AMANDELSTAVEN

Warme Bakker OPLAAT
bakt het voor u

Tel. 05750-13813

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Ziet u niet meer alles met uw bril?
Lastig is dat. Daar heeft u gelijk in. Bril op... bril af. . .

Wat 'n gedoe. Maar twéé brillen is helemaal geen doen. En
zo'n bril met van die halve maantjes is weer geen gezicht.
Eigenlijk wilt u gewoon één normale, leuke bril waarmee u
alles goed kunt zien.

Gelukkig dat zo'n bril bestaat! Er zitten Varilux- glazen
in. Die gaan geleidelijk over van vertesterkte naar lees-
sterkte. Zodat u moeiteloos kunt lezen, prima in de verte
kunt zien en... alles wat daartussen ligt. Heerlijk is dat. Oogt
ook jonger. Belangrijk toch?

Uitnodiging! Stap gerust eens bij ons binnen Als
Varilux-specialisten adviseren wij u graag en goed. Het
verplicht u tot niets, maar maakt u wel 'n beel stuk wijzer.
Welkom!

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

NAJAARSAANBIEDING no. 2

HELMINK B.V
ZUTPHENSEWEG 24 - TELEFOON 1514

SLAAPKAMER: 140 x 200

Bestaande uit: ledikant,
nachtkast, kaptafel + spiegel
en bovenbouw incl. verlichting

Uitvoering: blank essen en
massieve bruin essen lijsten
uit voorraad leverbaar
van f 1475,-

éénmalig voor:

1298,-
3500 m2 meubeltoonzaal
Gratis reserveren voor latere levering
Gratis bezorgen en monteren
door eigen vakmensen

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G.J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2619

Uw adres voor

TUINAANLEG
o.a. grondwerk, bemesting, straat-
werk, pergola's, vijvers, beplantingen
enz.

TUINONDERHOUD
o.a snoeien, bemesten, grasmaaien,
verplanten enz.

VERKOOP VAN TUINPLANTEN
(alleen op zaterdag)

vele soorten coniferen, vaste planten,
heesters, heide, rozen, bomen enz.
Ook voor tuinturf, potgrond, gedroogde
mest, compost enz.

voor goed zicht op elke afstand

SIEMERINK
JUWELIER - OPTICIEN

Zutphenseweg 7 - Vorden

Uitschieter van de week!

Kinderbroeken tinneroy
div. kleuren, nu

maten 116 t/m 146 29,50

maten 152 t/m 164 35,00
Modecentrum

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 18,"

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

Huur
Mister Steant
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister
Steam

Mister Steam is te huur bij:

iHELMINK
)RDtN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Eigen merk sigaren
door vakmensen gemaakt

"De Olde Meulle"
fe goed en niet duur

v.a. 50 st. voor. .14,-

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

VOORAL UW

Wapen- en Sporthandel

Martens
stttdt JotltrtfltnJI

Zutphenseweg Vorden

Te koop: jonge hen, bijna
aan de leg.
L. Groot Bramel, Wiersse-
broekweg 1, Vorden, tel. 6639

Te koop: klei consumptie-
aardappelen voor uw winter-
opslag; diverse soorten en
thuis bezorgd.
Rossel, Elzeboomweg 3,
Ruurlo, tel. 05735-476

Nieuwe fietsen model 79
tegen aantrekkelijke prijzen
4 meisj. 8 jr.; 3 jongens 5-7 jr.;
4 dames-, 5 heren-, 3 race- en
1 trimfiets.
Bij Tragter, Zutphenseweg

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Zet de bloemetjes
biapen.
Weekendreklame

mooi gemengd boeket 4,75

é
POOT NU BLOEMBOLLEN

voor kamer en tuin
mooie kollektie voorradig

Volop droogbloemen en
droogstukjes

Het adres voor een fijn bruidsboeket

Bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijkerman
BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN.

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke

tuinartikelen

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wielig

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

JOWE
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRAIMDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753 2026

FAN-fe TASTISGH!

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

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

Volkorenbrood
HET GEZONDSTE ETEN
EN NOG LEKKER OOK!

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

•ASSEIT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

89,-
Deze elastische, corduroy-
stretch pantalon beweegt

zeer soepel met U mee. Voelt
fantastisch aan en past

perfekt.

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514
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Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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Tulpen en narcissen
Gemengde tulpen
Per 100 stuks.
Darwin hybriden, vroeg bloeiend,
bolgrootte 10-11.
Welkoop knalprijs
Botanische tulpen
Per 25 stuks. Greigii, kleur rood,
bolgrootte 11-12, zeer vroeg.
Welkoop knalprijs

Gele narcissen
Per 25 stuks. Groot kronig,
bolgrootte III.
Welkoop knalprijs
Potnarcissen
Per 5 stuks. Paper White,
bolgrootte 15-16.
Welkoop knalprijs

Najaar, dus tijd om de tuin voor te bereiden op het volgend
voorjaar. Bollen planten daar is het nu de tijd voor.
Goed gereedschap en de juiste kwaliteit bollen daar gaat het om.
Van Welkoop mag U die verwachten. Stel U zelf niet te leur en
gun U zelf het volgend voorjaar een tuin vol kleur. Keuze genoeg
bij Welkoop. Kijkt U maar in de bollenkrant die U al in de bus kreeg
of haal hem bij de Welkoop winkel. Een greep uit onze fleurige
prijsaanbiedingen.

Diverse bloembollen
Keizerskroon Fritillaria
Impirialis, kleur Rubra (= rood),
bolgrootte 20-op. ^ £j

Welkoop knalprijs M.+
Bladhark
Kunststof met geplastificeerde
stalen steel. Normale prijs 8.95
Welkoop knalprijs
Vraag ook eens naar de
tuinhark, puntschoffel,
handcultivator.

a •

Snoeischaar ETC
Van lichtmetaal.
Normale prijs 15.95
Welkoop knalprijs
En om uw heg goed te onderhouden
een heggeschaar.

Marigold tuinhandschoenen
Metantitranspiratievoering, per
paar. Normale prijs 4.55
Welkoop knalprijs
Niet alleen Uw handen beschermen,
ook Uw voeten en knieën moeten
beschermd. Welkoop heeft ze..
klompen, laarzen
en kniebeschermers.

Turfstrooisel 80 liter
Merk TRIO, om tijdens het bollen
planten te gebruiken.
Normale prijs 9.15
Welkoop knalprijs

te onderhouden .—-—• JTT ^»rsffiSSÉffw»

zondag 19 oktober

TEAM WORK

DISCO BAR INVENTION
vrijdag 17 oktober

de symfonische rockgroep

SYMPLEX NOVUM II

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

uiitstek

Steekbats halfgebogen
S & E nr. 00 met 90 cm essen T-steel.
Normale prijs 17.95
Welkoop aktieprijs

Welkoop, .detówtoseurs

Bollenplanter merk Dragon
Normale prijs 6.95
Welkoop aktieprijs
Natuurlijk ook bij Welkoop zo'n handig
bloembollenbakje.

Uw oude tuinafval en groenteresten
kunnen een waardevolle bijdrage
leveren aan Uw tuin. Verzamel het in
een Compost container en u
krijgt vanzelf een goede compost.
Om speciaal Uw bloembollen de juiste
meststoffen te geven is er
Asef bloembollenmest.

wellcoop
alles voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver.

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

NIEUW NIEUW
Geld besparen met de alles-
brander. Voor verwarmen
van boerderijen, varkens- en
pluimveestallen enz.

Vraagt inlichting.

Aln
Ww

Installatiebedrijf
. Weulen Kranenbarg

tel. 08342-1364 - Zelhem

Landbouwers

Binnenkort komt er weer vloeibare
schuimaarde beschikbaar
VOOR BEKALKING VAN UW
BOUW- EN WEILAND

Bevat ± 45 % droge stof.

De droge stof bevat 200 kg. zuurbinden-
de waarde per ton.

4 kg - N
8 kg-P205

1-6 kg - K20
8 kg - MgO

Alle inlichtingen te verkrijgen bij

J. KORENBLIK
Warnsveld, tel. 05750-20853

meubels.,
stofferen !!
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

EIKELS
Wij ontvangen alleen Hol-
landse eikels, zonder dop-
pen en zand - 60 cent per kg.

Ook beukenootjes.

Inleveren: iedere woensdag
middag en zaterdag. Zater-
dag 25 oktober laatste inle-
veringsdatum.

BOOM KWEKER! J
M.G. SPIEGELBERG BV
Ruurloseweg 26, Vorden,
telefoon 05752-1464

FRUIT IS GEZOND

Alle soorten appels zowel
moes- als handappels in voor-
raad o.a.
Goudreinetten - Lombarts
Karmijn - Lobo - Zoete Ap-
pels - Hand- en Stoofperen
Alle dagen kunt u terecht bij
KI. Tiessink, Groenloseweg 37
Ruurlo, tel. 05739-261

Werêldspaardag:
een gebaar voor einaar.

KORïl

MODE VOOR HET HELt GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

Een gebaar van uw spaarbank naar alle spaarders:
een gratis kalender "Kinderen in de Wereld".

Een gebaar van alle spaarders naar de kinderen van Egypte:
een gulle bijdrage aan de Unicef-aktie.

21 Oktober is 't Wereldspaordag.
Rond die dag ontplooit uw spaarbank
een aantal belangrijke aktiviteiten.
Om precies te zijn: van 15 t/m 29 oktober.
Komt u in die periode even langs?

Er ligt een bijzonder fraaie
kalender voor u klaar.

Een kalender met als thema:
"Kinderen in de Wereld". Een gebaar van
uw spaarbank naar alle spaarders. Op elk
kalenderblad staan treffende kleurenfoto's
van kinderen uit alle windstreken.

Kinderen zoals ze in die verre landen
"betrapt" zijn door reizende fotografen.
Uw spaarbank biedt u deze kalender gratis
aan, zolang de voorraad strekt.

Nederland helpt de kinderen
van Egypte.

Unicef voert in ons land een nationale
aktie voor de kinderen van Egypte. Een aktie
die geld bijeen wil brengen voor gezond-
heidszorg, scholen, watervoorziening en
sociale projekten in dit arme land.

Uw spaarbank haakt er, hopelijk mét u,
op in. Daarom vindt u in deze
periode bij uw spaarbank een
speciale "spaarpot" voor uw
bijdrage aan de Unicef-aktie.
Voor de kinderen van El Nasr
in Zuid Egypte.

Een gebaar van onze spaarders hier,
naar die jonge mensen daar.

Een bijzondere uitnodiging
voor een oriëntatiereis
naar Egypte.

Om hen met eigen ogen te laten zien
hoeveel nuttig werk met de Nederlandse
bijdragen in Egypte gedaan wordt, ontvangt
een tiental deelnemers aan deze aktie een
uitnodiging voor een oriëntatiereis naar
El Nasr in Zuid Egypte.

Als u daarvoor in aanmerking wilt
komen, stuur dan de kaart in die u op de
gratis kalender van uw spaarbank aantreft.

NDSSPAARBANK
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Bare hem.
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Hoofdprijs marktvereniging
naar mevr. Westerveld

D De hoofdprijs van de marktvereniging, groot f 1000,-, is gewonnen door mevr.
V/esterveld; de prijs werd uitgereikt door de heer H. J. Koning.

SHE-Ratti4-3
Ratti heeft in de uitwedstrijd tegen SHE
uit Hall op het nippertje met 4—3 verlo-
ren. Al binnen tien minuten kon de
thuisklub een 2—O voorsprong opbou-
wen. Bij het eerste doelpunt ging de
Ratti-doelman niet geheel vrijuit, terwijl
ook de volgende goal bij krachtiger in-
grijpen van de Ratti-defensie voorko-
men had kunnen worden. Ratti-speler
Paarlberg die bij het tweede doelpunt
een enkelblessure opliep werd vervangen
door Frans Bleumink die als
voorstopper fungeerde. Nog voor de
rust kon Robbie Heuvelink uit een voor-
zet van Wim Koers met een kopbal de
achterstand reduceren tot 2—l.
SHE nam na de thee het heft opnieuw in
handen en wist uit te lopen tot 3—1.
Ratti vond het hierna welletjes en ging
in de aanval. Bij een van deze uitvallen
kopte een SHE-speler in eigen doel
4—2. Een kwartier voor het einde
scoorde Wim Koers uit een vrije trap
4—3.

Ratti - Reunie 1-2
Ratti l afdeling zaterdag trad thuis aan
tegen het Borculose Reunie 1. De
thuisklub gooide in de eerste helft alles
op de aanval maar doelpunten bleven
uit. Tegen de muur van tien Borculose
spelers liep de aanval keer op keer dood.
Reunie hanteerde de counter uitstekend
de spits die keurig werd aangespeeld
passeerde de hele Ratti-defensie en met
een harde schuiver was Tyink kansloos
O—l. Een kwartier later werd een verde-
digingsfout van Ratti genadeloos
afgestraft O—2. Vlak voor rust kon Jan
Nijenhuis de stand op l—2 brengen.
Ook na de thee ging Ratti in het offen-
sief, maar het lukte niet. P. Rooyen
werd vervangen door R. Stokkink
terwijl ook H. Eggink plaats maakte
voor B. Wonnink. Ratti slaagde er niet
in de eer te redden en verloor een
wedstrijd waar meer in gezeten had.

Afdeling dames Ratti - SHE
Vol goede moed begon Ratti aan de
wedstrijd. Na vijf minuten scoorde
Brigit Bos het eerste doelpunt. SHE
kwam niet tot scoren en Brigit Bos
maakte er al snel 2—O van. Anita,
Marjo en Greta haalden ook uit en zo
ging de rust in met een 8—O stand.
De tweede helft was Ratti eveneens op-
permachtig en de tegenpartij keek al
snel tegen een 10—O achterstand aan
door doelpunten van Everdien en
Hermien. Het geheel werd voor SHE
nog wat desastreuzer want het einde van
de wedstrijd gaf als uitslag 14—0.

Uitslagen SV Ratti
Afdeling jeugd: Ratti al—Halle al 1—7
Ratti b l —Erica b2 0—9.
Afdeling zaterdag: Ratti l—Reunie l
1—2, Ratti 2—Gazelle Nieuwland 3 2—
O, Ratti 3—SSE 61—7, Ratti 4—Over-
steege23—1.
Afdeling zondag: Ratti l—SHE l 3—4,
Ratti 4— Halle 4 O—6.
Afdeling dames: Ratti l—SHE l 14—0,
Ratti 2—Halle l 5—0.

Programma SV Ratti
Afdeling jeugd: Erix al—Ratti al, Ratti
b l—Vorden b2, Ratti cl—De Hoven cl
Afdeling zaterdag: Sinar Moluku l —
Ratti l, Ratti 2—Zelos 3, Ratti 3—Zelos
6, SVDW 3—Ratti 4.
Afdeling zondag: Halle l—Ratti l, Rat-
ti 2—Zutphen 5, Vorden 8—Ratti 3,
Vorden 9—Ratti 4.
Afdeling dames: Ratti l—Puc 2, Ratti 2
—Baakse Boys l.

Uitslagen w Vorden
Afdeling jeugd: AZSV ao—Vorden ao
3—4, Zutphen b l—Vorden b l 0—4,
Vorden b2—Eefde b l 3—2, Gazelle c2
—Vorden c2 5—0, Vorden c3—Lochem
c3 6—0.
Afdeling senioren: Ruurlo 2—Vorden 2
2—!/2, Vorden 3—SHE 3 2— + , De

Hoven 4—Vorden 4 O—4, Vorden 5—
Oeken 42—1, AZC 6—Vorden 7 0—4,
Vorden 9—KSH45— 1.

Programma w Vorden
Longa ao—Vorden ao, Vorden al—SV
BV al, Vorden b l—Voorst bl, Ratti
b i—Vorden b2, Vorden cl—Eerbeek
cl, Brummen c2—Vorden c2, Vorden
c3—Steenderen c2.
Afdeling senioren: Vorden—Pax, Nee-
de 2—Vorden 2, Vorden 3—Warnsveld
2, Vorden 4 vrij, Vorden 5—SHE 4, Oe-
ken 5—Vorden 6, Baak 3—Vorden 7,
Vorden 8—Ratti 3, Vorden 9—Ratti 4.

Dames en heren van Dash
behalen volle winst
Als gevolg van een misverstand was de
Dash-damesploeg de vorige week in De-
venter tegen Isala 2 niet opgekomen,
hetgeen 3 punten verlies opleverde. De
eerste wedstrijd had de ploeg verloren
zodat met -3 punten de kompetitie ver-
volgd moest worden. Een psychologisch
moeilijke zaak. De damesploeg uit Vor-
den heeft evenwel karakter getoond en
zich volledig ingezet de afgelopen zater-
dag in de sportzaal van Vorden tegen
het derde damesteam van Texoclean/
Dynamo uit Apeldoorn. Al direkt in de
eerste set bleek al dat een volle winst
mogelijk moest zijn. De Apeldoornse
ploeg telde enkele jonge leden met talent
maar zonder al te veel ervaring op dit
nivo. Dash won de set met 15—3. In de
tweede set moet altijd gewaakt worden
tegen afglijden. Dash leverde ook een
strijd tegen zichzelf en had er bijna een
half uur voor nodig de set toch nog met
17—15 te pakken. Gelukkig kwam de
ploeg weer uit het dal. De passes liepen
weer goed en vooral ook het blok funk-
tioneerde uitstekend. De derde set viel
met 15—10 in het voordeel van Dash
uit.
De stand na drie wedstrijden: Explosie
9, VCV 9, Torpedo 9, Saturnus 9,
Trivos 5, Veenendaal 3, Setash l,
Rohda O, Dash O, Isala-2 O, Reehorst O,
Texocl. Dyn.-3 0. De laatste twee
ploegen hebben een wedstrijd minder
gespeeld.

Aanstaande zaterdag gaat de Vordense
ploeg naar Ede, waar Reehorst de tegen-
standster is. Reehorst verloor de thuis-
wedstrijd tegen Explosie met 1-3 en de
uitwedstrijd tegen Srturnus eveneens
met 3-1. Deze uitslagen laten zien, dat
Reehorst goed voor de dag kan komen,
zodat de ploeg uit Vorden nog niet van
een overwinning verzekerd is. Volle
inzet en een goede metaliteit zijn vereist.

De herenploeg van Dash ontving het
zeer geroutineerde "ouwe jongens"
team van Hansa: Hansa 5. Het is met
deze Zutphense ploeg altijd oppassen
geblazen. De spelers bezitten stuk voor
stuk veel routine, mentale hardheid en
voldoende techniek om het vele ploegen
erg moeilijk te maken. De leeftijd en
daardoor de snelheid speelt natuurlijk
wel een rol, maar inzet is er overigens
weer genoeg. De herenploeg uit Vorden
kent deze heren goed en liet zich zater-
dag dan ook niet verschalken. Zij waren
goed op hun hoede en grepen alle
kansen om tot een goed resultaat te
komen. Dit lukte dan ook volledig. Met
de setstanden 15-10; 15-10 en 17-15
behaalde Dash de volle winst.

Overige uitslagen: m.asp. SVS 2-Dash c
0-3, SVS 1-Dash b 0-3, AZOZ-Dash a 0-
3, AZOZ-Dash c 1-2. j.asp. Dash a-
Hansa 2 3-0, Hansa 1-Dash a 3-0, Dash
b-DVO l 2-1. j.jun. Hansa 1-Dash 2-1.
dames 3e kl.: Almen 2-Dash 6 3-0.
Dames 2e kl.: Dash 4-Bruvoc 4 3-0,
Dash5-Bruvoc32-l.
Programma: zaterdag: Schalkhaar:
m.jun. SVS 2-Dash, Vorden: m.asp.
Dash a-Sp. Dev., m.asp. Dash b-Hansa
2, Ede: dames 3e DVV.Nat.Comp. Ree-
horst-Dash, BAthmen: m.asp. VenK-
Dash c, Eefde: VIOS 2-Dash 2,

Hengelo: dames Ie kl. DVO 1-Dash 2
Maandag: Vorden: dames 3e kl. Dash 6-
Wilh. 5, dames Ie kl.: Dash 2-VIOS l,
dames 2e kl.: Dash 3-Hansa 5

Tafeltennisvereniging
"Treffer'80"
Het bestuur van de tafeltennisvereniging
"Treffers '80" maakt zich momenteel
erg sterk voor het spelen van tafeltennis
in Vorden. Momenteel is met veel animo
een laddercompetitiegestart om de
onderlinge sterkte te meten. Ook ligt het
in de bedoeling tegen omliggende vere-
nigingen te spelen. De speeltijden zijn
elke maandagavond en zaterdagmiddag
in het Dorpscentrum.

Waterpolo
Gevoelig verlies Dames Vorden
De dames van Vorden hebben de com-
petitiewedstrijd tegen DDD uit
Doetinchem met forse cijfers 5-0 ver-
loren. Enkele Doetinchemse doelpunten
werden gescoord in een periode dat
Vorden met één dame minder speelde.
Marijke Schuppers werd namelijk twee-
maal uit het water gezonden en Anneke
Sikkens éénmaal. DDD profiteerde uit-
stekend van de numerieke meerderheid.

DCV 2 verslaat Terborg
Het tweede team van DCV heeft tegen
DVT l uit Terborg de eerste wedstrijd-
punten binnen gehaald. De uitslag werd
14-6 maar had groter kunnen zijn. Nij-
enhuis verloor namelijk in gewonnen
positie, terwijl Sloetjes onnodig tot
remise kwam. De individuele uitslagen
waren: G. Dimmendaal-D. Drevers 2-0,
A. Wassink-R. Derksen 2-0, B. Nijen-
huis-J. Vesters 0-2, J. Lankhaar-A.
Mariet 1-1, B. Breuker-W. Giesen 1-1,
S. Wiersma-J. Fukkink 2-0, G.
Hulshof-J. Kamphuis 1-1, H. Klein
Kranenbarg-W. Kreeftenberg 2-0, W.
Sloetjes-A. Kuiperij 1-1, H. Wansink-
W. Booyman 2-0. Door overwinningen
van de jeugdspelers Brummelman, Riet-
man en Rossel won DCV 4 met 6-4 van
DCO uit Rekken.

Forse ovenJPning voor DCV
Het eerste tiental van DCV heeft de
competitiewedstrijd tegen ADC uit
Aalten met 16-4 gewonnen. De indivi-
duele uitslager^^ren: W. te Mebel-T.
Harms 1-1, J. Vpers-H. Grotenhuis 0-
2, B. ter Heurne-J. Masselink 0-2, H.
Onnink-G. Wassink 1-1, H. Wentink-J
Krajenbrink 1-1, J. Lankhof-H. Rue-
sink 0-2, D. Hakstege-H. Graaskamp 2-
0, W. Vrieze-W. Wesselink 1-1, D. Ver-
hage-T. Slutter 0-2, J. Oonk-B. Nijen-
huis 0-2.

Verlichtingskontrole
De jaarlijkse aktie verlichtingskontrole
voor auto's zal dit jaar in de laatste
week van oktober gehouden worden.
Alle betrokken Vordense garagehouders
hebben ook nu weer spontaan hun me-
dewerking aangeboden. Eveneens zullen
in die week in een samenwerkende groep
van Rijkspolitie en Veilig Verkeer
Nederland afdeling Vorden, alle fietsen
van de schoolgaande jeugd gekontro-
leerd worden op manekementen en ge-
breken.
Het ogentestapparaat van VVN zal in
die week bij de garages in Vorden aan-
wezig zij n.

Het Wereld Natuur Fonds
Het komité Oost Gelderland van het
WNF organiseert op zaterdag 18
oktober een boswandeling op het
landgoed Den Bramel onder leiding van
een boomkunidige. Het verzamelpunt is
bij garage Tragter.

„Goodold"
Ducky,

met vernieuwde tod

Voor kinderen in de groei alleen
het allerbeste.
Piedro's dns!

WULLIIMK
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Bouwkundig adviesburo
G.H. V a a S Het Hoge 11, 7251 XT Vorden, telefoon 05752-1787

Buro voor ontwerp/bouwtechnische adviezen in de burgerlijke- en utiliteitsbouw

nieuwbouw
verbouw
restauratie

renovatie
hinderwetaanvragen
opname onderhoud

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

\ f
'•'•'••\. i/-:?..--.

voorgoed
antiek

DE
"VELDÏjQEir

tuiten Doetinchcmen Ruurlo
WldInoekMW*( 11-11

0573*-4«*

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

Herfst achtkastelentocht
De VVV te Vorden organiseert in de
herfstvakantie op woensdag 22 oktober
een herfst-achtkastelentocht per fiets
onder leiding van de heer G. Remmers.
Het vertrek is vanaf het Marktplein. De
lengte van de route bedraagd 32 kilome-
ter.

Gebruikte fietsen
7 stuks meisj. 6-8 jr.; 5 heren-
en 6 damesfietsen; ook enkele
verhuurfietsen z.g.a.n. met
garantie.

Tragter, Zutphenseweg

Apothekersassistente zoekt
een kamer met gebruik van
keuken en douche in Vorden.
Bellen na 18.30 uur; tel. 05443-
2232

Te koop: z.g.o.h. gashaard,
Atag. Telefoon 2269

Te koop: jonge konijnen.
Dick van Asselt, Zutphense-
weg 18

Te koop: aardappelen, sur-
prise.
H. Hissink, Rietgerweg 1, Vor-
den, telefoon 1370

Te koop: g.o.h. Citroen 2
CV. bj. 1974, km.stand 63000.
Prijs f 1375,-
Telefoon 05752-1649

Te koop: g.o.h. VW 1200, bj.
1972, km.stand 84000.
Prijs f 750,-
Telefoon 05752-1649

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

EEN DIKKE WEEK LANG
SPAARFEEST BIJ DE RABOBANK

Iedereen diebimenwlllopen is welkom!
Spaar deze weekbijdeRabobank.

Wantbij
deRabobankis Nederlanddeze week vooral
ookGevelland! Metleuke attenties voor
bestaande en nieuwe spaarders,
voor jongenoud.

Opkdekalender ontbreekt
nietditkeer met fraaie gevels
van Nederland (zolang ae
voorraad strekt).

Datis nu eenmaal de
traditiebij deRabobank in
de feestelijke Spaarweek van het jaar.
Een goed begin is ons f750 waard.^r — ^ f — '

Elke nieuwe spaarder die in deze week
bij de Rabobank»—g een spaarrekening
opent,begir^^7/®ll]| meteen goed.
Als nieuwery jwSffiSfl spaarder krijgtu
bij een MegV^nrantenminste f 25,OUer van
ons opde nieuwe rekeningf 750
spaarpremie bij!

Bababank
Loktsparaiuit
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SPALSTRAAT 10 TEL. 05753-2386
HENGELO (G.)
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)YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

mm JCflUil volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

2 x Toyota Corolla 2 drs de luxe 1977
2 x Toyota Starlet 2 drs de luxe 1978

Toyota Corolla stationw. 5 drs 1977
Toyota Corolla sportswagon 1978
Toyota Carina 1.6 2 drs dl . . . . 76/78/1979
Toyota Cressida stationw. 5 drs 1977
Toyota Cressida 4 drs de luxe 77/1978
Opel Kadett 4 drs special 1978
Opel Ascona 4 drs 1 .9 1977
Chrysler Avenger 1 .6 stationw 1978
Datsun Cherry 1973
Datsun Cherry 120 A coupé 1974
Simca 1000 Ralley 1 1976

Ford Taunus 1.6 Komt» 1977

Ford TaimUS 1 .6 2 drs + gas 1978
Alfa Romeo Ahretta 2 liter 1977
Renault R6 TL 1977

VW bestel met ruiten 1973

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), Vor-
den, Ruurto en Zieuwent

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota- Via/fe
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ALPINA zagen

ONGEKEND GOED,
STERK EN VEILIG

Van 40 t/m 120 cc van 4 t/m 10 p.k.
Bladlengte van 30 t/m 75 cm.

J O WE
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo (G.)

Telefoon 05753-2026

In de herfstvakantie
gezellig en voordelig winkelen bij

Wilt u volgend jaar beschikken over

goedgekeurde pootaardappelen
bestel ze dan voor 1 november bij

Verenigde Landbouw Coöperaties

"De Graafschap" B.A.

Vestigingen te:
Hengelo - Linde - Ruurlo - Vorden - Zelhem

MODECENTRUM

RUURLO

Wij hebben een enorm grote kollektie kinderkleding
w.o. goede en betere merken, Barbara Farber - Carera
Locker etc.

JACKS vanaf 39,-

COATJES vanaf 69,-

MANTELTJES vanaf 69.-
10% korting op jacks - coatjes en manteltjes gemerkt
M. rode plakker!!
Bij aankoop van kinderkleding leuke attentie voor kinderen

VRIJDAGS KOOPAVOND TOT 9 UUR -"WoËNSDAGSMIDDAGS OPEN • MAANDAGS GESLOTEN

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
Joaf

Vakkundig elektrisch
installatiewerk

Dekker Elektro b.v. - Vorden
Tel. 05752 2122

Bebie-hoek „Elieirtjt"
uw bebie speciaalzaak

WINTERJASJES EN
SKIPAKKEN

Tegen betaalbare prijzen

Speciaal weekend aanbieding

Veiligheid voor alles bij:

Burg. Galléestraat 44 Vorden.
Telefoon 05752-2999
ook op woensdagmiddag geopend

ï-ariS5---<-

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN.- Tel. 05752-2124
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