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Dik Korenblik schutterskoning
Volksfeest Wildenborch

Het Oranjefeest in de Wildenborch
begon vrijdagavond op traditionele wijze
met een uitvoering van de toneelvereni-
ging T.A.O. Ditmaal met een blijspel
getiteld "Zilveruitjes en augurken". Het
publiek in de Kapel genoot en had geen
noti t ie wat zich enkele dagen daarvoor
bij T.A.O. had afgespeeld. Drie dagen
geleden werd Diny Luesink, een der
hoofdrolspeelsters, ziek. Het gelukte
Diny van Ark de rol van haar over te
nemen. Het beste kompliment dat we
Diny van Ark kunnen maken is toch wel
dat de zaal van dit alles niets merkte.

Onder leiding van J. Huidink werd het
blijspel op vlotte wijze op de planken
gezet. Medespelenden waren verder

Reint Mennink Fryda te Lindert; Gerrit
Nijenhuis, Jurrie en Gerrit klein Brinke,
Jeannet Kamphuis en Reinier klein
Brinke. Zaterdag werden de volksspelen
gehouden waarbij medewerking werd
verleend door de muziekvereniging Cre-
sendo uit Hengelo. De beide plaatselijke
muziekkorpsen hadden deze dag name-
lijk verplichtingen elders.

Bij het vogelschieten werden 250 schoten
gelost alvorens de vogel neergehaald
werd. Dik Korenblik was de schutter en
koos zijn vrouw tot Koningin. De ver-
dere uitslagen bij het vogelschieten
waren: 2. A. Roenhorst, 3. J. Reintjes.
Schijfschieten: 1. R. G. Gr. Nuelend, 2.
B. Kornegoor, 3. M. Kornegoor. Dog-

carrijden: 1. Mej. B. Korenblik, 2. mej.
I. Korenblik, 3. mevr. H. Ezerman.
Kegelbaan: 1. R. Gr. Nulend, 2. mevr.
M. Smeenk, 3. G. Ruiterkamp. Doel-
trappen: 1. mej. I. Wentink, 2. mevr. D.
van Ark, 3. mevr. J. kl. Brinke.
Ploegenwedstrijd: 1. groep Reint Men-
nink, 2£^ep W. Snippe, 3. groep G.
klein H^Hj. De prijsuitreiking van al
de speleiivond op de feestweide plaats
en geschiedde door de voorzitter va i de
Oranjevereniging de heer D. J. Pardijs.
Zaterdagmiddag vond allereerst een op-
tocht vl^Bbrsierde wagens plaats, welke
werden^jureerd door fam. Staring en
mevr. van Rijswijk. José Brinkerhof ging
met de eerste prijs strijken, 2. Els Olt-
voort, 3. Paul en Roy te Lindert.

Vrijdag 21 en zaterdag 22 september
groot volksfeest in Linde
Voor honderddertiende keer
Volgende week, op vrijdag 21 en zaterdag 22 september wordt voor de honder-
dertiende keer het aloude, historische Volksfeest van Linde gehouden. Dank zij de
uitstekende onderlinge verstandhouding van de ingezetenen uit Linde heeft het
feest al die jaren stand kunnen houden.

De historische oude molen van het
Linde, gebouwd in de vorige eeuw, zal
ter gelegenheid van het feest weer zijn
gepavoiseerd, terwijl de heer Koch zijn
medewerking zal geven om de molen te
laten draaien. In de feestweide bij van
Asselt zal een grote feesttent verrijzen,
waar vrijdags 21 september het feest
begint met de opvoering van een blijspel
in dialect. Het stuk, getiteld "Er is'nog
plaats genog in huus" wordt op' de
planken gebracht door de toneelvereni-
ging "Steeds Beter" uit de Bruil (Ruur-
lo).

Zaterdagmorgen begint het vogel- en
bel- en schijf schieten. Het eerste schot
bij het vogelschieten wordt gelost door
de oude koning van 1978 Jan Korne-
goor. Hierna beproeft burgemeester mr.

M. Vunderink zijn geluk. Vervolgens
wordt het feest officieel geopend door
voorzitter de heer G. groot Jebbink.
Zoals gewoonlijk zal Jan Berenpas het
vaandel zwaaien voor de nieuwe koning
en koningin, Sursum Corda in vol
ornaat verleent met majorettes en drum-
band de muzikale medewerking.

's Middags beginnen de volks- en
kinderspelen met onder meer het aloude
dogcarrijden voor de dames, doeltrap-
pen en ringwerpen voor dames, kegel-
baan, ballerospel, korfballen voor da-
mes en heren enz. Voor de kinderen
heeft men een geheel eigen programma
met spelletjes voor alle leeftijden en
gratis draaien voor alle schoolgaande
kinderen. Zaterdagavond is de prijsuit-
reiking, waarna het feest wordt besloten
met een groot dansfestijn met muzikale
medewerking van de Flamingo's.

Ziekenfondsbode
gaat met pensioen
Dezer dagen bereikte een populaire
Vordense figuur de pensioengerechtigde
leeftijd. Het is de heer J. H. Oonk,
Wilhelminalaan 3, die 35 jaren lang in
de regio als ziekenfondsbode van het
algemeen ziekenfonds O.G.Z.O. werk-
zaam is geweest op een wijze die veel

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- l/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.

Openbare commissievergaderingen.

Commissie Algemeen Bestuur c.a. op
dinsdag 18 september a.s. te 19.30 uur
in de boerderij b U het kasteel/raadhuis.
Aan de orde komen onder meer:
— werkzaamheden raadscommissie

voor openheid en openbaarheid van
bestuur;

— voorbereidingsbesluit herziening be-
stemmingsplan Buitengebied;

— verlenging fasering bestemming Hoe-
tinkhof (Brinkerhof 1973, nr. 2);

Commissie financiën c.a. op dinsdag 18
september a.s. te 19.00 uur in het
koetshuis/bureau gemeentewerken.
Aan de orde komen onder meer:

— verzoek om medewerking als bedoeld
in artikel 72 van de Lager-onderwijs-
wet 1920ten behoeve van het aan-
schaffen van leerlingensets en gordij-

nen voor de R.K. lagere school "de
Vordering";

- verzoek om medewerking als bedoeld
in artikel 50 van de Kleuteronder-
wijswet van de Stichting Samenwer-
kingsschool Kranenburg e.o. ten be-
hoeve van het stichten van een
neutraal bijzondere kleuterschool in
de Kranenburg;

- wijziging Lozingsverordening (3e wij-
ziging);

- Voteren krediet voor verwijderen
dood hout uit de bomen langs de
Schuttestraat en de Eikenlaan;

— Voteren krediet voor voorziening aan
berging behorende bij de bodewoning
en voor het laten maken van raam-
horren ten behoeve van het kasteel,
koetshuis en bodewoning.

Voor de openbare commissievergadering
gelden de volgende regels:

1. het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddelijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de
commissie opgeven als spreker onder
opgaaf van het agendapunt waarover
met het woord wil voeren. De gele-
genheid om te spreken wordt gebo-
den vóórdat de eigenlijke behande-
ling van de agenda begint;

2. de voorziuer K U U c IK. c s p t v k e i , muien
dat naar het oordeel van de voorzitter
voor een goed verloop van de ver-
gadering nodig is, beperking van
spreektijd opleggen.

Wij maken u er op attent dat voor een
ieder de stukken ter visie liggen in zowel
het gemeentehuis als in de bibliotheek
aan de Dorpsstraat.

ingezetenen nog lang zal bijblijven. Hij
was meer dan een incasseerder van
ziekenfondscontributies en administra-
tief contactpersoon, vaak vervulde hij de
functie van maatschappelijk werker.
Voor de ziekenfondsverzekerden heeft
hij zich voor honderd procent ingezet en
daarvoor genoot hij in brede kring waar-
dering. Het bestuur en de direktie van
het algemeen ziekenfonds O.G.Z.O. te
Goor biedt hem een receptie aan op
vrijdag 21 september a.s. Daar zullen
ongetwijfeld velen aanwezig zijn om hem
de hand te drukken.

Avondfietsvierdaagse
De eerste Avondfietsvierdaagse die afd.
Vorden van Jong Gelre de afgelopen
week organiseerde is uitstekend ge-
slaagd. De organisatoren hadden boven-
dien Vrouwe Fortuna op hun hand want
alle avonden was het prachtig weer. In
totaal hebben 250 personen aan deze
fietstocht meegedaan.

De start was elke avond bij hotel
Bloemendaal waarna beurtelings de
buurtschappen werden "bezocht". De
heren Joh. Pardijs en Jan Visschers die
de routes namens Jong Gelre hadden
uitgezet fungeerden tevens als "pech
onderweg". Gelukkig behoefde men dit
punt weinig in aktie te komen. Jong
Gelre zal volgend jaar wederom een
dergelijke fietsvierdaagse organiseren.

Ingezonden
| Buiten verantwoording van de redaktie)

De klok horen luiden...?
Vele "klokke-torens" dragen een klok.
De naam zegt het al. En vanouds heeft
de klok. luid en wel, het leven van de
dorpsgemeenschap bcgelcü[MDaar zijn
in heden en verleden wel-l^wide liede-
ren over gedicht en gezongelR "Het lied
van de klok. . ." (Fr. Schiller). De klok
luidde bij vreugde en verdriet (bij trouw
en rouw). Ook bij dreigenc^evaar van
water en brand. Een icdci^Blp dan de
ander. We/.i jn immers als dorpsgenoten
geen "vuur en water" voor elkaar. Ook
de ranke dorpstoren van Vorden (eigen-
dom van de burgerlijke gemeente en dus
van ons allemaal!) draagt een luidklok.
Als u de klok hoort luiden, weet u in dit
geval best waar de klepel hangt...

Ik luister graag...
Vele malen heb ik in de voorbije jaren de
klok horen lu iden . Onze klok. Niet
alleen op de zaterdagavonden om zeven
uur : de zondag begint. Ook niet alleen
op de zondagmorgen en/of zondag-
avond: de kerkdienst begint. Ja, ook 's
middags om twaalf uur. Elke dag. Nu
luis ter ik al enige weken, enige maanden
maar ik hoor de klok niet meer luiden.
Door het overlijden van de klokke-luider
in Vorden zwijgt nu ook de middag-
klok.

Oude gebruiken...
L' weet allemaal dat oude gebruiken
soms zo maar. stilzwijgend verdwijnen.
7e hebben blijkbaar geen inhoud en
geen betekenis meer. Niemand mist ze,
aanvankel i jk . Het l i jkt /schi jnt dan ook
zinloos zulke gebruiken in stand te
wil len houden. Het luiden van de
middag-klok is inderdaad een oud ge-
bru ik . En voor mijn gevoel nog altijd
zinvol. Evenals het uurwerk op de toren.
Uurwerk en luidklok geven ons vanuit
het centrum van het dorp de tijd aan.
Wei-luidend klinken de klokke-klanken
over bos en akker en wei (en mais...!)
We hebben de tijd. We hebben samen
de t i j d om samen-te-leven in onze dorps-
gemeenschap. Leef-tijd. Dag in, dag uit.
Het zou, dunkt me, erg jammer zijn
wanneer ook dit goede dorpsgebruik
(het luiden van de middagklok) zo maar
verdwijnen zou. Ik mis het wel degelijk!
En waarschijnlijk velen met mij!

Daarom wil ik graag ook via ons aller
"Contact" aan de bel trekken. De nood-
klok luiden. Er zijn er in ons midden die
de klok kunnen en ook best willen laten
luiden. Ik wil hen vriendelijk vragen:
Laat de klok weer luiden... 's Middags
om twaalf uur, elke dag. Met de pap zijn
we de "pap-klok" immers ook al kwijt
geraakt.
Dank aan de redactie dat ik dit geluid
aan de grote klok mag hangen.

Ds. J. C. Krajenbrink,
Ruurloseweg 19.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

^Kerkdiensten
SEPTEMBER:
14 Jong Gelre, Uitwisseling Wanneper-

veen.
15 Jong Gelre, uitwisseling Wanneper-

veen.
16 Jong Gelre, uitwisseling Wahneper-

veen.
18 Bejaardensoos Kranenburg.
18 Bijeenkomst N.C.V.B.
20 Hervormde vrouwengroep Wilden-

borch.
21 Volksfeest Linde
22 Volksfeest Linde.
25 K IVO.
?<) Mode-show (a . Visser in zaal Bakker

TUINCENTRUM

ijselweg 20

vierakker

Herma & Willcm

Kraaykamp

UW TUIN RENOVEREN?
Kom vrijblijvend informeren

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Werenfridus Homma; Johan
Heersink.

Ondertrouwd: H. J. Vaags en E. M. van
Dijk; A. Wenneker en M. te Winkel; H.
J. Bargeman en G. F. B. Dekkers.

Gehuwd: J. A. Boom en B. P. J. M.
Martens; T. Bannink en A. E. Visser.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bel-
len aan de grote voordeur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uits lu i tend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat. tel. 1487.
Spreekuur wijkzustcrs en uitlenen ver-
pleegkundige art ikelen van 13-13.30 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

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

HERVORMDE KERK VORDEN
16 september 10.00 uur Ds. J. C.
Krajenbrink; 19.00 uur Ds. Nijendijk,
candidaat te Bochum.
(gezamenlijke jeugddienst)

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. W. Kreuzen, Megchelen;
19.00 uur Interkerkelijke jeugddienst in
Hervormde kerk.

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.
Vaneker.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
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 NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Wegchelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Wegchelaer.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN

W. L. Kwakkel, Didam, tel. 08362-
3097; J. H. H. de Lange, Lochem, tel.
05730-4357. Spoedgevallen 11.30-12.00
uur.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand september mevr. Gille,
tel. 2151. Graag bellen tussen 8-9 uur.

NOODHULPDIENST

Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den. Tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

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

STANKMELDINGSNUMMER

nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

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



Nieuwstad
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Hartelijk dank voor alle ge-
lukwensen, bloemen en ka-
do's, die wij bij ons /ilvcrcn
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

J. van den Broek
H. van den Broek-

de /ode

7251 CL Vorden,
De Stccgc 39

sept. 1979

Henk en Marjon Vïsschers

danken een ieder die on/e
huwel i jksdag tot een on-
vergete l i jke dag hebben
gemaakt .

De Haar 5, Vorden

Langs de/.e weg hartelijk dank
voor de vele geschenken,
bloemen en felicitaties die ik
bij mijn 80ste verjaardag heb
mogen ontvangen.

P. Roozendaal

Vorden, september 1979
Hoetinkhof 14'

Voor de vele blijken van me-
deleven, ondervonden t i jdens
de / ickte en na het overlijden
van on/c lieve moeder, groot-
en overgrootmoeder

Janna Esselina Weenk

betuigen wij on/e har te l i jke
dank.

Uit aller naam.
Familie B. Abbink

Vorden, september 1979
Kruisdijk 9

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voorde bloe-
men, kado's en/, welke wij op
on/e huweli jksdag in ont-
vangst mochten nemen.

Harry en Derkje
Ie Velthuis

Vorden, september 1979

Vermist sinds vr i jdag uit de
wei in het Lekkebekjc een r.h.
pink. Gaarne inlichtingen aan
J. Ucnk , te l . 05752-1402

Cievraagd: hulp in de huishou-
ding l iefs t v r i jdags van 8.30—
12.30 u u r , andere dagen ook
mogel i jk .
Mevr. van der Voort, Chris-
t ina laan 11, Vorden, tele-
foon 2503

FONGERS
de fiets die

met /'n t i jd meefiets t .
Barink, Nieuwstad 26, Vorden

Uw tweewielerspecialist

Ook voor u w reparaties

Te koop: 2' i ha kuilgras en
aardappelen en dragende en
nieiiwmelkte vaar/en.
B. W u n d c r i n k , Ruurloscweg
85, Vorden, telefoon 6735

Te koop: een aantal huishou-
delijke goederen w.o. led ikant
enkele t a fe l t j e s , stoeltjes, ho-
me trainer en enkele kleinere
a r t i ke l en . Verkoop /aterdag
15 september van 9-1 uur .
Bergkappeweg I . K o n t a n t e
be ta l ing en gekochte goederen
moeten worden meegenomen

Te koop: plm. 60 are mais.
J. Oosterink, Almenseweg 59

Ver. alleenstaanden

DANSAVOND
zondag 16 september in
zaal De Boggelaar, Zut-
phenscweg 32 Warnsveld

Voor weduwen, weduwnaren,
gescheiden en ongehuwden bo-
ven 25 jaar. Inl. mevr. Over-
bekking-Klein Zeggelink, te-
lefoon 05735-1592

Te koop: Ford Fiësta b.j. aug.
1978, km-stand 17.000, prijs
n.o.t.k. Tel. 05752-2529

Te koop: Reine Victoria prui-
men en Surprise aardappels.
H. Hissink, Rietgerweg l,
Vorden, tel. 05752-1370

JAN WILLKM WENNEKER
en
L I A V A N D K Z A N D K

t rouwen op vrijdag 21 september 1979
om 13.45 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Gelegenheid tot f e l i c i t e ren van 15.30 tot
17.00 uur in café-wegrest. ,,de Bogge-
laar", Vordenseweg 32, Warnsveld .

Toekomstig adres: De Stroet 9, Vorden

Op maandag 17 september a.s. hopen
wij met on/e k inderen en ouders ons
25-jarig huwel i jksfees t te vieren.

H. WEENK
en
A. WEENK-KLEIN LEBBINK

Wij houden receptie van 15.00 tot 16.30
uur in zaal Schoenaker te Kranenburg-
Vorden.

Vorden, september 1979/Brandenborchwcg 2

Zaterdag I september werd voor ons een blijde dag,
waaraan we met vreugde zullen blijven terugdenken.

Hartelijk dank aan allen die ons de hand kwamen
drukken.
Hartelijk dank voor alle bewijzen van belangstelling
in welke vorm dan ook.
Hartelijk dank aan het bestuur en de kol/ega 's die dit
alles organiseerden (ook het afscheid van de school-
jeugd).

FAM. A. J. Z E E V A L K 1 N K

Vorden, september 1979/Christinalaan 15

Mede namens de heer en mevrouw Zeevalk in k en de
heer en mevrouw Reindsen, danken wij u allen har-
telijk voor de vele blijken van belangstelling, betoond
bij het afscheid van de heer A. J. Zeevalkink.

H I T UI - S T U U R V A N 1)1 VI R l : N I ( , 1 N ( ,
V A N C H R I S T l l U K N A I I O N A A I
ONDERWIJS VORDEN

Herinneringsboekje van het 100-jarig bestaan van de
school zijn nog te verkrijgen aan de school
„Het Hoge".

Onzeagent-inkasseerder, de heer

J. H.OONK
Wilhelminalaan 3 7251 EN Vorden

neemt na een dienstverband van 35 jaar afscheid van
ons ziekenfonds wegens pensionering./

Ter gelegenheid daarvan is er op vrijdag 21 september
1979 'smiddags van v i j f tot zeven uur in hotel Bakker
Dorpsstraat 24 te Vorden een receptie waar wij zijn
relaties en bekenden graag uitnodigen.

m S T U U R I N D I R 1 KUT
Al . C i . 7 . I I K I N I O N H S O.C.Z.O. te C.oor

Doopdienst/bloemendienst
IN DE HERVORMDE KERKTE VORDEN

op zondagmorgen 16 september om
10.00 uur.

Iedereen is er zeer welkom!
U kunt bloemen brengen: zaterdagmor-
gen 15 september van 9.30-11.00 uur
(viadetoren-ingang).

De Gemeentedag van de Hervormde gemeente
wordt gehouden op zondag 23 september vanaf half
tien in het Dorpscentrum

NED. BOND VAN
PLATTELANDSVROUWEN

woensdag 19 september
opent de afdeling Vorden in zaal Smit
haar winterprogramma met het optre-
den van het cabaretgezelschap

„DE PUNTENSLIEPERS"
uit Aalten met een humoristisch cabaret

Aanvang 19.45 uur.

Nieuwe leden zijn van harte welkom/

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

Dankbaa r voor alles wat / i j voor ons heeft gedaan,
delen wij u mede, dat heden door een noodlo t t ig
ongeval, uit ons midden is weggerukt on/c lieve /us-
ter , schoon/uster en t a n t e

HELENA ANTONIA MARIA HARTMAN

Op l september j . l . hebben wij samen met buren ,
vr ienden en kennissen haar 5()ste ver jaardag mogen
vieren.

THEO-W1LL1E
Helga

HENR1 - W I L H E L M I E N
Gerard
Johan en Heduïg
Lidy
Edwin
Dinand

Vorden, 9 september 1979
Korrespondentie-adres:
E iken laan 5 7251 LT Vorden

Woensdagavond 12 september /al er om half acht een
gebedsdienst gehouden worden in de parochiekerk.

De ge/ongen u i tvaa r t zal plaats hebben op donderdag
13 september om hal f elf in de parochiekerk van de
H. Antonius van Padua te Kranenburg, waarna de
begrafenis op het kerkhof aldaar.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat ze voor ons ge-
weest is, geven wij u kennis van het overlijden van
onze inniggeliefde moeder, behuwd-, groot- en over-
grootmoeder

HENDRIKA JOHANNA PELGRUM
weduwe van G. J. Memelink

in de gezegende ouderdom van ruim 85 jaar.

Warken: H. J. Uenk-Memelink
B. Denk

Wichmond: M. Memclink
C. J. W. Memelink-Steege

klein- en achterklein-
kinderen

Vorden, 9 september 1979
,,De Wehme", Nieuwstad 32
Korrespondentie-adrcs:
M. Memelink, Ockhorstweg 2, Wichmond

Moeder is opgebaard in de aula van ,,De Wehme".
Bezoektijd donderdag van 16.30—17.30 uu r .

De rouwdienst is op vrijdag 14 september om 11.45
uur in de Hervormde kerk te Wichmond, waarna de
teraardebestclling om 13.00 uur zal plaats hebben op
de Algemene Begraafplaats te Wichmond.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
beste zuster, schoonzuster en tante

HENDRIKA JOHANNA PELCRUM
weduwe van G. J.Memelink

in de gezegende ouderdom van ruim 85 jaar.

Warken: H. J. Wullink-Bruggeman
Vorden: G. J. Pelgrum

R. Pelgrum-Meulenbrugge
neven en nichten

Vorden, 9 september 1979

afd. VordenHet Groene Kruis
BEJAARDEN
GYMNASTIEK
Op woensdag 19 september a.s. om
9.45 uur gaat de bejaardengymnastiek
in het Dorpscentrum weer van start.

Deze kursus zal gegeven worden door
de heer R. J. Jansen van de Berg.

Aanmelden bij de heer H. S. J. Albers,
Zutpbenseweg 6

Het bestuur van het Groene Kruis

Tel. 05750-13813

NIEUW

Laat ons eens voor u verzorgen een

GEBAKSALADE
dat wordt weer genieten van gebak.

REKLAME VRIJDAG EN ZATERDAG

Vruchtenvlaai
groot

SPECIALITEIT:

ZWANENHALZEN

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART

Zondag 16 september

Jackpot

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Bezoekt vrijdag 21 en zaterdag 22 sep-
tember het grote

Volksfeest te Linde
BIJ VAN ASSELT

Vrijdag 21 september
19.45 uur toneelvereniging ,,Steeds Beter" uit Bruil/
Ruurlo met blijspel in dialekt:

„Er is hier nog plaats genog in huus"

Zaterdag 22 september
10.00 uur vogel-, bel- en schijfschieten.
13.00 uur officiële opening door voorzitter G. Groot
Jebbink, waarna vendelzwaaien door de heer J. Be-
renpas.
13.00 tot 17.00 uur gratis draaien voor alle school-
gaande kinderen.
13.30 uur aanvang volks- en kinderspelen o.m. dog-
carrijden dames, doeltrappen dames, ringwerpen da-
mes, kegelbaan, ballerospel, korfballen voor dames
en heren enz.
17.00 uur prijsuitreiking.

's AVONDS GROOT DANSFESTIJN MET „THE FLAMINGO'S"

Te koop: elektronisch orgel
TYPE Cosmo Vox F 20.
Polman, Rozenstraat 10 Hen-
gelo(G), tel. 05753-2209

Te koop: stokslabonen. Tele-
foon 1778, Vorden

Gevraagd voor enkele avon-
den in de week: flinke hulp
voor het schoonmaken van
kantoren. Meerdere hu lp aan-
wezig. Brieven onder nr. 27-1
buro Contact

Te koop: vlak- en vandikte-
bank, kompleet met motoren
en schakeling, prijs ƒ 650,—
Bouwbedrijf Rondeel, Ruur-
loseweg 42, Vorden, telefoon
05752-1479

Te koop: kinderf iets plm. 4-8
jaar. L. Wolsing, Pieter van
Vollenhovenlaan 2,Vorden

Te koop: bankstel 3-zits met
2 stoelen en Honda bromfiets.
Fam. Fleming, de banen-
kamp 3, Vorden

Te koop: stereo cassetterecor-
der met 2 boxen en 2 mikro-
foons. J. H. Hi l f e r ink , De
Boonk 39, Vorden, tel. 1619

Het zij in schande of eer.
Natuur gaat boven leer.
Onze varkensmest is puur

natuur.
Geen kunst en ook niet duur.

Henk Graaskamp, Ruurlose-
weg, Vorden

Te koop: haardhout in Kap-
perbos bij Warnsveld. Te be-
vragen bij W. Nijenhuis , Lin-
deseweg 2, Vorden, telefoon
05752-2423

IN SEPTEMBER GAAN ONZE KLUBS
WEER VAN START

Zaterdag 22 september
jongens- en meisjesklub „De Fluitertjes"

6 t/m 8 jaar van 14.00-15.30 uur in het
Dorpscentrum

Zaterdag 22 september
jongens- en meisjesklub „De Kruimels"

9 en 10 jaar van 14.00-15.30 uur ir. het
Dorpscentrum

Vrijdag 21 september
meisjesklub „Big Girls"

11 t/m 14 jaar van 19.00
het Dorpscentrum

20.00 uur in

ALLE jongens en meisjes van bovengenoemde leef-
tijden zijn van harte we/kom/

Voor ,,De Fluitertjes" en ,,De Kruimels" zoeken we
nog leiding. Kontakt-adres: E. Regelink, De Bongerd
32, telefoon 2534 in Vorden.

CHRISTELIJKE JEUGDVERENIGING
VORDEN

Modetip:
zwart, bordeaux, grijs de nieuwste
snitten in leer en suède

al v a n a f . . 49,90
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14- Vorden -Telefoon 05752-2386
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Wierdense revue "veroverde" Vorden
Twente humor van de bovenste plank

Ter afsluiting van de festiviteiten rondom het 50-jarig bestaan van de voet-
balvereniging "Vorden" heeft de jubileumcommissie een tweetal optredens van de
Wierdense Revue georganiseerd voor leden donateurs en genodigden.

De eerste vond zaterdagavond plaats.
Het bleek een goede greep te zijn van de
jubileumcommissie want in een drie
uren durend programma hadden
Graads, Dika, Moo en Hennik de
lachers danig op de hand. Een prestatie
van de bovenste plank om in zo'n lang
tijdsbestek de mensen te amuseren. Het
programma op zich (getiteld "met tram-
nic lan t op de kökn") was een aaneen-
schakeling van schetsjes, conferences en
liedjes. Weliswaar ging er wel eens een
mop de mist in. Dat lag echter aan de
snelheid waarmee het programma ge-
bracht werd. Het publiek was nog maar
nauwe l i j k s van het lachen bekomen of
pats , boem alweer een grap.

Wat bijvoorbeeld te denken van de
komische scène waarbij Dika de was

ophangt en van elk kledingstuk wel wat
nadere bijzonderheden weet te vertellen!
Een heerlijke konference. Laten we
echter vooral ook Graads niet vergeten.
Kostelijk hoe hij voor het eerst op het
vriejerspad ging. En dan Moo. Gewoon-
weg schitterend al die snibbige opmer-
kingen. De zaal genoot met volle teugen.
Tussen de bedrijven door wipte buur-
man Hennik bij Graads en Dika binnen
om ook zijn duit in het zakje te doen.
Muisstil was het in de zaal toen Moo
"De Klokke" declameerde. Een decla-
matie die veel indruk maakte en meni-
geen aan het nadenken zette. Maandag-
avond kwam het gezelschap uit Wierden
voor de tweede keer naar het dorps-

• centrum. Daarmee behoorde het gouden
jubileum van de voetbalvereniging "Vor-
den" definit ief tot het verleden.

B'j ons in d'n Achterhoek
, ,Wo ' j d ' r no\v vanaovcnd nog wel hen gaon?", vroog mien vrouw zao-
terdagaovencl. Van on/c v .v . Vorden ha1 w un paar vr i ' jkaa t jcs ckregen
veur de Wierdense Revue, un gezelschap van name da'j now neet alle
dage in Vorden kont /een. Zo inuu as un hond lei zcc l anguu t op 'n divan,
'n Helen dag was ze in 'n hof an ' t wark cues. Doarbi ' j ware w i ' j vier
aovcndc achter mekare an 't f ietsen ewes met de k l u b van Jong Gclrc en
angczicn w i ' j now neet bepaald tot de jongsten bchcurn dic't mctdci jen,
ko\v de b u t t e goed v u u l ' n . Maor wi ' j hebt t 'r wel volle plezier an bclcafd
en hopt dan ok dat dit volgend jaor nog us weer edaon woel. Meer as twee-
honderd Urn die met f ie ts t en da't veur de eerste keer dat /oiets edaon wod,
is neet n i k s .
, ,Lao 'w d'r now maor hen gaon, w i ' j kon t t ' r s t i l l e b i ' j gaon z i t t ' n en un
bctjcn lachen is goed veur un nieiise."

Um van un goeie p laa tse ve/ekerd Ie \ \ean ( w i ' j hadd'n de Vordense Re-
vue nog in de kop, too'u ok helemaols achteran / a t t ' n ) wazzc w i ' j d'r al
h i ' j t i e d s . B i ' j alles wat n i k s kost m o ' j vrog wean, dat \ve'j /o /uu t jcsan
wel. De zaal was helemaol vol too'u deur un veuranstaond (op 't toneel
a l t h a n s ) agrariër wodd'n welkom chciten. Daornao kon ' t spöl beginnen.
Jonge, jonge wat he' \v elachen. Piene in de bock hc'w d'r van ekrcgen.
Maor da's alticd nog bcttcr as un n a t t e bokse zoas Dika menen da 'w
zoll 'n kr iegen. fin a'k zo urn ruien hen k e k k e hadd 'n ze't allemaole bes
noa eur z in . Veura l Dika brach met de oldcrwctsc kinderwagen en onder
't wasse op 'n draod hangen de hande geregeld op mekare. Piepen Gert
sloog zowat dubbel at t 'r weer un goeicn kwam en Vivo-Frans was ok vol
bewondering, hoewel den zelf ok neet achteran stcct at t'r un gocien ve-
tcld mot wodd'n.

't V u u l c wassen van „Moo" en de v r i ' j e r i ' j c tussen Dika en Graads leet
de veranderde wealt sinds v i e f tug jaor trugge goed u u t k o m m ' n . Van 't to-
neclspöll'n as v a k w a r k he 'k zelf n i k s gin vestaand (da's Wierdens). Ge-
lukkug leep Eavert , de gruuntebocr, d'r ok rond en angezeen den as
deskundug beschouwd wod hc'k zien mening maor us evroagd. No'w, hoe
von ut zonder meer goed. Allcne praoten Dika \vcl us wat gauw en un
bet jen schel en was daordeur soms wat minder goed te vestaon. Veural
veur mensen die neet tweetalug bunt zoas w i ' j was 't dan minder goed te
begriepen. Maor da's dan ok 't enugste wat t'r op an te marken was.

Al met al un oavund waor de voetbalverenuging en alle mensen die daor
in de zaal waarn met volle plezier an trugge zölt denken , 'k Zol zeggen:
bedankt luu en nog volle sukses met de voetballeri'je bi ' j ons in d'n Aeh-
terhook H. Leestman

Nieuws v.d. kerken

Doopdienst- bloemendienst.
De kerkdienst op a.s. zondagmorgen 16
september in de Hervormde kerk zal een
hij/onder karakter dragen. In deze
dienst worden namelijk D.V. 5 kinderen
gedoopt en bovendien is het de jaarlijkse
bloemendienst in samenwerking met de
zondagsschool in het dorp en in Medler-
Linde en met de Jeugdkerk. Zo krijgt
deze dienst het karakter van gezins-
dienst. Na de dienst wordt door de
kinderen een bloemen-groet gebracht
aan de bewoners van het bejaarden-
centrum en van de verpleegtehuizen en
aan zieken en hoog-bejaarden. Voor
deze gezinsdienst worden liturgieën ge-
stencild. De samenzang van mooie,
bekende liederen zal begeleid worden
door Rudie van Straten (orgel) en Arie
Wul l ink (trompet). Voor de aller-klein-
sten is er elke zondagmorgen kinder-
creche in zaaltje 3 van "de Voorde".
Ook a.s. zondagmorgen.

U kunt mee doen!
Graag ontvangt de leiding van zondags-
school en jeugdkerk bloemen voor de
genoemde Bloemendienst, a.s. zondag-
morgen. U kunt bloemen afgeven a.s.
zaterdagmorgen 15 september via de
toreningang van de Hervormde dorps-
kerk. Zo kunt u mee doen. Het is ook
goed denkbaar dat een bloemstuk van
de te houden Floralia in het Dorps-
centrum zondagmorgen fleurig in de
dorpskerk staat te kleuren en te geuren.
Alle bloemen zijn zeer welkom. De
koster wil zaterdagavond graag nog wel
bloemen of bloemstukjes in ontvangst
nemen. Adres: Koster Eggink, Kerk-
straat 15.

Gezamenlijke Jeugddienst.
De avond-kerkdienst op de derde zon-
dag van de maand (16 september) is dit
keer een gezamenlijke Jeugddienst, die
gehouden wordt in de Hervormde kerk.
Voorganger hoopt te zijn: Ds. Nijendijk,
candidaat te Bochum, Duitsland. Ieder-
een is er zeer welkom.

GemeentA|g: zondag 23 september.
De Vor^Kse Hervormde gemeente
houdt e' gemeente-dag op zondag 23
september, volgende week zondag en wel
in het Dorpscentrum. Het thema luidt:
"Er wordvaar je gevraagd...". De dag
begint ^B begroeting en koffie. De
k e r k d i e n s t / a l die zondag gehouden
worden in de grote zaal van het Dorps-
centrum. Verder staat op het program-
ma: gezamenlijk koffie drinken na de
kerkdienst, gesprek in groepen, de
broodmaaltijd enz. Kincler-creche is
aanwezig in het Dorpscentrum. Ook de
jeugd (zondagsschool en jeugdkerk) doet
mee. Iedereen is er van harte welkom.
Opgave van te voren is niet nodig. Komt
u maar naar het Dorpscentrum op
zondag 23 september.

"In de Reep'n"
Op de weide van de familie Winkel van
het Gazoor hield de Aanspanning "In de
Reep'n" een oriëntatierit. Op het par-
cours dat was uitgezet door Dudok van
Heel traden 15 aanspanningen aan. De
rit had een spannend verloop. Op de
eerste i - M Ï S eindigde J. Koeslag, Ruur-
lo, 2. J. van Druten, Vorden, 3. J.
Schouten, Vorden, 4. B. Groot lebbink,
Vorden, 5. mej. Driessen, Lochem.

N.C.V.B.
Op dinsdag 18 september start de NCVB
het seizoen 1979/80. Dominee/dichter
Jaap Zijlstra zal dan een lezing houden
over gedichten onder de titel "Voor de
gelukkige vinder". De rayoncontactdag
wordt dit jaar in het Dorpscentrum
georganiseerd en wel op donderdag 27
september. Mevrouw E. Mist-v.d. Leek
leidt het onderwerp in: "Hoe onderhoud
ik mijn relaties"? Donderdagmiddag 11
oktober gaan de dame naar de Gildehof
te Doesburg waar o.m. de mosterd-
fabriek wordt bezocht. Verder staan er
lezingen op het programma over o.a.
Taizé, kruiden kweken en drugs. Be-
langstellenden zijn hartelijk welkom.

Bassie en Adriaan
door het dolle heen
Vs-markt vierde samen met de kinderen
uit Vorden en omstreken groot feest.
Afgelopen zaterdag hebben 400 kinde-
ren in het Dorpscentrum van Vorden in
volle teugen kunnen genieten van het
optreden van Bassie en Ardiaan. Dit
grote kinderfeest werd georganiseerd
door Veenendaal Supermarkten B. V. te
Zutphen, i.v.m. de opening van haar
8ste VS-markt.

VS-markt
uitslag kleuraktie
Eindelijk was het dan zover, na een week
vol spanning werden de prijswinnaars en
winnaressen bekend gemaakt. De jury,
onder leiding van een kleuteronderwijze-
res, stond voor de moeilijke taak om uit
600 kleurplaten de 32 mooiste te selek-

teren. De gelukkige hoofdprijs winna-
ressen waren:
Susan Regelink, 3 jaar, opblaasboot;
Gino de Graaf 4 jaar. radio; Juanito
Jansen, 5 jaar, horloge; Marco Visser, 6
jaar. horloge; Milka v. Est, 7 jaar
rolschaatsen; Heidi Horsting 8 jaar,
fiets; Marcel Karmiggelt, 9 jaar, foto-
toestel; Eddy Horsting, 10 jaar, horloge;
Mieke Demmink. 11 jaar, fototoestel;
Mienke Jansen, 12 jaar, radio.

Seizoenafsluitingsfeest "In de Dennen"
Zaterdag 15 september zal het zwemseizoen 1979 in het Vordense zwembad op een
wat feestelijke wij/e worden afgesloten. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren.
Door het teleurstellende zomerseizoen heeft het badpersoneel de taak opgevat om
toch nog iets te moeten organiseren in het bad.

Zowel voor de zwemmers r
de bezoekers. Vandaar dat
van chef-badmeester M.
zaterdagmiddag in overleg

ook voor
r leiding

Westerik
met het

zwembadbestuur de volgende aktivitei-
ten zullen plaats vinden: modelboten
show, radiografisch bestuujé^ komisch
springen, gekleed; gekostu^^rd zwem-
men; brandweer spuitvoetbal door de
Vordense brandweer. Daarna zal door
een Vordense muziekkorps, waarmee
nog wordt overlegd, het geheel muzikaal
worden afgesloten.

Aan het komisch springen en het ge-
kleed zwemmen kan iedereen deelne-
men. Men kan zich hiervoor aan de
kassa van het zwembad opgeven. Er zijn
diverse fraaie p rij/e n te winnen. Voorts
kan men op het terras op diverse
barbecues worstjes e.d. roosteren. Na
afloop zal het bad officieel worden
gesloten. Mocht het nazomerweer na de
officiële badsluiting bijzonder gunstig
zijn dan wordt overwogen het bad nog
wat langer open te stellen als een stukje
service aan het publiek.

Demonstratie in het
kader van ruiter te
paard
Zaterdag 15 september wordt bij kasteel
Vorden in het kader van "rekreatie-
ruiter te paard" een demonstratie ge-
houden welke wordt georganiseerd door
de Vordense rijvereniging "De Graaf-
schap" en de aanspanning "In de
Reep'n" Een en ander is bedoeld om de
paardesport als zodanig te stimuleren, 's
Middags vindt er een demonstratie met
pony's plaats, gevolgd door springen en
voltige, een dressuurdemonstratie als-
mede een optreden van de aanspanning
"In de Reep'n". Het geheel zal worden
besloten met een parade. Verder zal
medewerking worden verleend door een
volksdansgroep uit Ameland (die te gast
zijn bij "De Knupduukskes". Er bestaat
deze middag tevens gelegenheid een ritje
te maken op een pony.

Openbare
kommissie-
vergaderingen
Dinsdagavond 18 september zal voor het
eerst in Vordene en openbare kommis-
sievergadering worden gehouden. In de
boerderij bij het kasteel komt de kom-
missie algemeen bestuur bijeen. Aan de
orde komen: werkzaamheden raads-
kommissie voor openheid en openbaar-
heid van bestuur; voorbereidingsbesluit
herziening bestemmingsplan buitenge-
bied; verlenging fasering bestemmings-
plan Hoetinkhof.

Een half uur eerder zal in het koetshuis
de kommissie financiën bijeen komen.
Aan de orde komt o.a. het verzoek om
medewerking te verlenen bij het stichten
van een neutrale bijzondere kleuter-
school in de Kranenburg. Het voteren
van krediet voor het verwijderen van
dood hout uit de bomen langs de
Schuttestraat; voteren van krediet voor

voorziening aan de berging behorende
bij de bodewoning en voor het laten
maken van raamhorren ten behoeve van
het kasteel, koetshuis en de bodewo-
ning.

Het publiek kan ook een woordje mee-
spreken, indien dat gewenst wordt. Wel
zal men zich dan tien minuten voor de
aanvang van de vergadering bij de voor-
zi t ter of sekretaris dienen te melden. De
stukken voor deze openbare kommissie-
vergaderingen liggen ter visie op het
gemeentehuis en in de bibliotheek.

R.K.Z.V.C. [Zieuwentj - Vorden 4-0.
Negen doelpunten tegen in twee wed-
strijden is voor Vorden de balans aan het
begin van de competitie. RKZVC ver-
sloeg de geelzwarten zondag met 4-0 in
een zeer sportieve strijd. Voor de rust
een aantrekkelijk duel met twee gelijk-
waardige ploegen. Doelman Harms ver-
richtte enkele goede reddingen, terwijl
aan de andere kant de Zieuwent-doel-
man niet over geluk had te klagen bij

akties van André te Velthuis en Chris
Hissink.

Na de rust werd de thuisclub sterker en
naarmate de wedstrijd vorderde kwam
Vorden konditioneel in de problemen.
Gelukkig voor de geelzwarten speelde
Wim Harms in het Vorden-doel een
fantastische wedstrijd en was hij de man
die er voor zorgde dat RKZVC "slechts"
vier keer scoorde. Het eerste doelpunt
viel reeds na vijf minuten in de tweede
helft via aanvoerder Bennie Stokhorst.
Dezelfde speler mikte even later de bal
tegen de paal. Wim Harms groeide naar
grote hoogte maar kon niet verhinderen
dat Bokkers een kwartier voor tijd twee-
maal scoorde 3-0. Vlak voor tijd speelde

Vincent Bokkers zich op rechts keurig
vr i j . waarna Storkhorst voor 4-0 zorgde.

Uitslagen v.v. Vorden: RKZVC - Vor-
den 4-0; Vorden 2 - neede 2 0-2; Vorden
3 - Be Quick 4 - 5-2; Varsseveld 4 -
Vorden 4 1-0; De Hoven 8 - Vorden 5
0-6; Be Quick 6 - Vorden 6 2-5; Vorden

- Sociï 4 0-3.
Programma: Vorden l - KSV l; WVC 3
- Vorden 2; Zutphania 5 - Vorden 3;
Vorden 4 - EG W 1; Vorden 6 - Ratti 3.

Voorst l - Ratti l [zaterdag! 3-5.
In de tweede competitiewedstrijd - een
uitwedstrijd tegen Voorst - gelukte het
de Rat t ianen om een forse 3-5 zege op de
thuisc lub te behalen. Al binnen tien
minuten kon Henk klein ikkink bij een
schermutseling voor het Voorster-doel
R a t t i de leiding geven. Dat Ratti in de
eerste helft zeker sterk was, bleek uit een
verhoging van de stand: Jan Nijenhuis
wist kort na elkaar twee sublieme doel-
punten te scoren (0-3). Met een af-
standsschot kon de middenvelder van
Voorst de achterstand nog voor rust
reduceren tot 1-3.

Direct bij de hervatting bekroonde Wim
Stokkink een goed opgezette aanval met
een vierde doelpunt 1-4. Voorst raakte
wat uit balans maar wist dank zij een
zuiver genomen hoekschop - die ineens
vanaf de linkervleugel werd ingescho-
ten - terug te komen tot 2-4. Het spel
werd wat forser en toen een Ratti-speler
werd gevloerd, maakte Jan Nijenhuis
met een zuiver genomen strafschop geen
fout: 2-5. Ook aan Ratti-zijde ging het
soms wat hard, een door Voorst benutte
penalty bracht tenslotte de eindstand op
3-5.

Columbia l - Ratti l 0-3 (afd. dames).
De dames hebben hun goede start in de
competitie voortgezet met een overwin-
ning op Columbia te Apeldoorn. Vanaf
het begin had Ratti een groot veld-
overwicht, dit wist men echter niet direct
in doelpunten om te zetten. Pas na zo'n
20 minuten gelukte het Brigit Bos de
score te openen. Vlak voor rust maakte
Marjo Gotink er 2-0 van.

In de tweede helft was Ratti opnieuw
sterker. Echter het scoren leverde op-
nieuw problemen op, veel kansen bleven
onbenut veelal door het goede werk van
de keepster. Toch lukte het Brigit Bos
aan het einde van de wedstrijd om de
score op 3-0 te brengen.

Ratti - Keyenborgse Boys 1-1 [afd.
zondag |.
Ook in de ontmoeting tegen Keyenborg-
se Boys, die zondagmiddag op het
terrein aan de Eikenlaan werd gespeeld,
hebben de Kranenburgers niet de volle
wins t kunnen pakken. Het werd een 1-1
gelijkspel tegen een zich goed verwerend
Keyenborgse Boys. Ratti dat in de eerste
helft overwegend de toon aangaf, werd
door pech achtervolgd. Drie keiharde
schoten van middenvoor en vleugelspe-
lers belandden tegen de paal. Na een
half uur namen de Boys de leiding, een
voorzet van rechts - hoog over de
uitgelopen doelman Joh. Huitink - knal-
de tegen de paal, waarna de terugsprin-
gende bal in tweede instantie door de
Keyenborgse spits in een doelpunt werd
omgezet 0-1.

Na de thee probeerde Ratti de achter-
stand ongedaan te maken. Middenvoor
Peter Koers werd vervangen door Martin
Heuvelink, die linksback ging spelen.
Jan Schoenaker opereerde in de spits.
Nadat eerst nog een aantal opgelegde
kansen om zeep werden gebracht, kon
Rob Heuvelink (linksbuiten) tien minu-
ten voor het einde met een keiharde
voltreffer de stand op 1-1 brengen.

Uitslagen Sv. Ratti
Afd. zaterdag: Voorst l - Sv. Ratti l 3-5;
Eerbeekse Boys 3 - Sv. Ratti 2 1-1; Sv.
Ratti 3 - A.Z.S.V. afgelast.
Afd. jeugd: Sv. Ratti Al - Dierense Boys
Al 9-1; Sv. Ratti BI - S.H.E. BI 1-1.
Afd. zondag: Sv. Ratti l - Keyenborgse
Boys l 1-1; Sv. Ratti 3 - Witkampers 8
2-1; Erica 4 - Sv. Ratti 4 10-0.
Afd. dames: Columbia l - Sv. Ratti l
0-3; Sv. Ratti 2- Witkampers l 0-0.

Programma Sv. Ratti
Afd. zaterdag: Sv. Ratti l - Eerbeekse
Boys l; Sv. Ratti 2 - Apeldoorn 8; S.C.S.
l - Sv. Ratti 3.
Afd. jeugd: Sp. Lochem Al - Sv. Ratti
Al; Sp. Lochem B2 - Sv. Ratti BI;
A.Z.C. B2 - Sv. Ratti B2.
Afd. zondag: Beatrix l - Sv. Ratti 1; Sv.
Ratti 2 - S.H.E. 4; Vorden 6 - Sv. Ratti
3; Eerbeekse Boys 5 - Sv. Ratti 4.
Afd. dames: Wilp l - Sv. Ratti 1; Sv.
Ratti 2 - Wolfersveen 1.



a^msssssssss^^*jj • • m_m^mmmmmmmmf^fm^^mmm^^t^^f^^^^m^fm,^t^^^mm^^i^^mm^f^^i^f^mi^Hm^^m^f^^^im^ÊÊ^^m^^^Ê^^^^^fUi^f^^ÊÊ '//

MARKT
ZUTPHEN
RUSSEN
GOOR

VORDEN
GROENLO
HENGELO (Gld.)
BORCULO

VEENENDAALSUPERMARKTEN B.V.
• Ambachtelijke slagerij
• Super slijterij
• Dauwverse

groente en fruit f
• Snijbloemen

en potplanten
2 X per week
van veiling
Aalsmeer

> Keus uit alle
merken voor
prettig lage
prijs ^

• Sterk in vers

VAN NELLE

LASSIE
TOVERRIJST
pak 400 gram
geen 169 of 149 maar

FEESTPRIJS

Deze week

tegen inlevering

van CHEQUE NA 2

in uw VS MARKT te VORDEN.

1 pakje

Rooin-
toote:
9

250
gram

ONTBIJTKOEK
EXTRA GROOT 700 gram
geen 159 maar

FEESTPRIJS

JONKER FRIS

TAARTVULLING
+ pak FRUBO
TAARTBODEMS

GROENTE- EN VLEES-
AANBIEDINGEN GELDIG

T/M ZATERDAG

Reklames geldig
van 13 t/m 19 september 1979

ZEEÏfOEDER-VOORDEEL!

BIOTEX
KOFFER GROEN OF BLAUW
gewicht 2 kilo, van 925

NU ALS FEESTPRIJS

FEESTPRIJS FEESTPRIJS FEESTPRIJS

f Supra koffie VAN NE

normaal of snelfilter
pak 250 gram geen 440 maar

Caveau wijn
rood, wit of rosé
fles deze week

HAK

Bruine bonen
grote pot van 185 voor

Iglo vissticks
pak geen 1 0 maar 1 2 stuks
van 345 voor

Delmonte ananas
1 literblik schijven
geen 309 of 229 maar

Sukretine
pak 500 stuks
van 625 voor

HELLAS gevulde

Choc. tabletten
100 gram nu

LLE \

374

375

159

279

198

495

98

r Hoosvicee
Rozebottel confiture
pot geen 215 maar
SMARIUS
Goudspeculaas
pak 400 gram

Pinquin popcorn
grote puntzak,
van 149 voor

NIEUW! VAN HOUTEN
Candy Nut
trio

CHOCOLADE

Gangmakers
pak van 199 voor

VAN WELZEN
Roomboter stroopwafels
pak 5 stuks

CRACOTTES
een gegrilde toast
groot pak

159

99

125

98

175

99

219

' igio spmazie
pak 750 gram
geen 210 of 179 maar

Gesteriliseerde halfvolle

Melk
plastic fles 1 liter

Era halvarine
kuip 250 gram
van 91 voor

Boeren witbrood
800 gram
gratis gesneden

Nescafé Extra
pot 200 gram
geen 1078 maar

VAN NELLE

Aftemoon theezakjes
pak 20 stuks deze week

VOOR UW TOETJE!

Klop-klop
pak geen 1 27 of 1 09 maar

149

65

69

165

939

109

99
UIT ONZE DROGISTERIJAFD. NON FOOD NON FOOD

l

ZWITSAL
BABYZEEP 1 QQ
pak 2 stuks van 275 voor 1 WW

PRODENT FLUOR Ano
pak 3 tubes VU K
geen 690 of 460 maai te WW

KLEURBOEK
extra groot, A "IA
352 pagina's / / M
van 495 voor M • W

BRIGIHA
POP ±35 cm 14QR
geen 20,95 maar l «WW

LULU
ISOLEERKAN 1 nQC
inh. 1 liter, van 1495 voor IwwlJ

PLASTIC
VOETBAL 1 M
gekleurd, van 195 voor 1 W%J

* *# *

MALSE STOOFROLLADE 1000 gram 1098 \
MAGERE VARKENSROUADEiooogrcm 1098 \

VERSE KUIKENBOUTEN 500 gram

RUNDERHART
500 gram 325

RUNDERSCHENKEL
500 gram 375

MAANDAG 17/9 MAGERE SPEKLAPPEN 1000 gram 498
DINSDAG 18/9 GEHAKT 1000 gram 590
WOENSDAG 19/9 RIBLAPPEN 1000 gram 1098 '%

CMAPUCD %HAUSMACHER
LEVERWORST
100 gram

GEKRUIDE HAM 100 gram 1391

YOGHURT
pak
1 liter

GOUDSE KAAS
volvet belegen
kilo 898 \
JOLLY MANNEQUIN

VRUCHTEN-
KWARKssm 135^

i

Panklare

.ROSAKT

grickscDRUIVENl981
. kilo 02

2 Prachtige _ r—/*\

CYCLAMEN 75O
___ per stuk 4.00 î

bos TRosCHRYSANTEN Ê
&bosMONTBRESIA'S425 il

samen voor • «JV^

HENKES

JONGE JENEVER
fles 1 Itr.
geen 1295
maar 1125
ADVOCAAT BOLS

550fles 0,6 Itr
van 695
voor

Y/
BOLS

KERSENBRANDEWIJN
fles 1 Itr. AAP Y/995 i

%
CREAM PATMAILY'S

COCKTAIL OAE
fles 0,7 Itr. 895/^ yeen o»u ui HOU maai mm ^* ^r yeen ^u,yo maar geKieura, van l yo voor • ^0^0 vuur ^* ^* w* nes u,/ u r. ÎF ̂ ir ÎF vx

^^ssssssssssssssss^^^



Elegant en
toch gemakkelijk

Elegant en modieus, dat is
te ZIEN. Goed passen, dat
moet u VOELEN. Het soe-
pele leer, de voetvorm bin-
nenzool met hielkom, de
versteviging in de voetholte.
Daardoor zit deze schoen zo
gemakkeli jk. Het is dan ook

De modeschoen met voetbed

art.A,B

WULLINK
vooraan in schoenmode

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

Aardappels rooien

dan

met een bijna nieuwe bunker-
rooier in technisch perfecte
staat ?

bellen !
Tel. 05753-1399

Koningsweg 18 - Hengelo (Gld.)

YOGA
KURSUS YOGA VOOR BEGINNERS EN
GEVORDERDEN

- onder deskundige leiding
- op dinsdag, woensdag en vrijdag
- in een sfeervolle ruimte
_ speciaal uur voor diegenen die be-

hoefte gevoelen aan de yoga-bele-
ving via eenvoudige lesstof

De kursus bestaat uit 12 lessen en wordt verzorgd
door mevr. A. Bron en de heer Th. de Gans, beiden
ervaren leerkrachten bij de Stichting Yoga en Vedan-
ta Nederland.

Inlichtingen en aanmeldingen:

Sportschool Smit
Instituut voor lichamelijke opvoeding, sport en rekre-
atie - Molenweg 43, Vorden, telefoon 05752-1816

Vordense Marktloten

voor wederverkopers verkrijgbaar bij:

H. J. Koning,
Wilhelminalaan 18-Vorden

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

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Marten
Zutphenseweg 9, Vorden^|elefoon 05752-1272

HET IS
BIJNA ZOVER
De zaak van Schoolderman krijgt een nieuw
gezicht.
Er wordt nu nog ijverig gehakt en gebroken.
Een nieuw interieur wordt geplaatst.

27 september a.s.
komen wij terug met een vernieuwde en gastvrije
zaak.
En dan presenteren wij ons ook onder een
nieuwe naam.

VAN LOCHEM
'MODE VOOR 'T

HELE GEZIN'

Mode-
show

op woensdag
26 september
a.s. in zaal
Bakker
'savonds
8 uur.

Kaarten in de zaak
verkrijgbaar

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381

Wegens interne reorganisatie

NOG
EVEN

GEDULD
Nog maar 2 weken in onze
noodwinkel . . . en dan kunnen
wij u beter ontvangen.

* Meer nieuws volgende week
in deze krant.
Let maar op!

Totale leegverkoop
van tapt en
showroomkeukens

DOE HET ZELF
CENTRUM

Zeer aantrekkelijke prijzen

HARMSEN VORDEN

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

Om onze afdeling

KLEIN DIERVOEDERS
nog meer kompleet te maken hebben wij nu ook

PI AH
aan ons assortiment toegevoegd.

PITTAH is een kompleet hondevoer,
is in brokvorm en uit natuurzuivere grondstoffen bereid

Om u kennis te laten maken met PITTAH
hebben wij tot 1 oktober een speciale aanbieding

Kom hiervan profiteren

welk®
Spalstraat 37, Hengelo (G), telefoon 1713
Stationsstraat 12, Ruurlo, telefoon 1583
Stationsweg 20, Vorden, telefoon 1541



Wij vullen uw diepvries
met eerste kwaliteit

vlees
Laat u adviseren door:

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER

Dorpsstraat 32 Vorden

Telefoon 05752-1470

Occasion?

Kleurentelevisie
koopt u bij de vakman!

SABA

SABA

GROOTBEELD KLEURENTELE-
VISIE met 67 cm beeldbuis.
Speciale prijs

KLEINBEELD
KLEURENTELEVISIE
model 1980.

1695,

1389,
aaaa

BEL DAN

05735-1426
Specialisten met aandacht

voor u

AUTOBEDRIJF

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 18

Met onze bekende snelle service

FABREDEVELD
Weg naar Laren 56 Zutphen Telefoon 05750-13813

Maakt u het zich gemakkelijk !
Bijenhof heeft het

RUSTIEKE EIKEN MEUBEL
dat u al lang zocht

Steeds de meest exclusieve modellen, ook
naar eigen ontwerp

Tijdelijk ZOMERVOORDEEL
op enkele toonkamermodellen

Fijnhout Bewerking

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur

Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Industrieweg 2,
vorden

05752-1216 ^

£>—

T-^rfHétf

"ffiT* . 1
Modecentrum Teunissen

brengt voor dit seizoen een kollektie
RUURLO

AKTUELE KINDERMODE

MANTELS CHINTZ
met borgvoering vanaf

JACKS CHINTZ
met borgvoering vanaf.

JOPPERS
vanaf .

houtje TOUWTJE JASSEN
vanaf maat 140 . .

80,00

67,50

42,50

85,00
TWEED EN FLAUSCH JACKS
vanaf 85,00

IM. LEREN JONGENSJACKS
vanaf . 65,00

Rib- en veloursbroeken
met bijpassende blouses en sweaters

BROEKEN vanaf 24,50
BLOUSES vanaf 19,50

SWEATERS vanaf 17,50

SALO PETTES in corduroy vanaf 35,00

Verder een modieuze kollektie rokjes, blouses, jurkjes en
overgooiers in de merken Locker, Barbara-Farber, Levi's,
Musky, Schiesser etc.

RUURLO
Maandags gesloten, woensdagmiddags open
A.S. VRIJDAGAVOND GÉÉN KOOPAVOND

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOT Al

KWALITEIT KOPEN
l S TOYOTA KOPEN
£. J 33 T volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne 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... 1976
TOYOTA Corolla 1200E '72-'78
FORD Taunus 1600 L Kombi 1976

SIMCA 1100GLS 1976

VOLKSWAGEN 1600 Variant 1971

MERCEDES 206 diesel bestel
Verlengd en verhoogd 1976

SIMCA1307 GLS 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 TOYOTA-WEEKEND-SHOW

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

3|
l

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Dit springt de week uit!

BEDRUKTE
DAMESOVERGOOIER
van soepel vallende stof, in de mode-
kleuren paars, lila, --^
aubergine, nu ^»ff"

UW ZAAK:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

MODECENTRUM

VORDEN

Duo met bravour! Stoere,
grof gebreide pullover f 33.50.

Opvallend sneljack met sjaal en _ _ eijl- .̂
voenng in hetzelfde dessin f 110,- FASMIOIM

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

Daarom houden wij een

opheffings-
uitverkoop
beginnende donderdag 6 september en
eindigende woensdag 26 september

met kortingen van 10 - 50%

Draaijer's Shop Centrum
Raadhuisstraat 2, Vorden

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

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

VORDEN

In verband met de geweldige drukte in onze nieuwe VS-markt te Vorden
zoeken wij met spoed

EEN JONGEDAME
leeftijd plm. 17 jaar, die onze groente-chef kan
assisteren.

Sollicitaties en inlichtingen overdag bij de heer F. Bleumink, bedrijfs-
leider VS-markt Vorden en na 19.00 uur telefoon 05750-15911



Donderdag 13 september 1979
41e jaargang nr. 27 Derde blad CONTACT - VORDEN
Officieel persbericht Reaktie B & W gemeente Vorden:

Op 5 september jl. vond een bespreking plaats tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en
gecommitteerden uit Gedeputeerde Staten. Gesprekspunt was onder meer de verdere voort-
gang met betrekking tot de procedure inzake de gemeentelijke herindeling Vorden/Warns-
veld/Zutphen.
Zijdens Gedeputeerde Staten is er de nadruk op gelegd, dat het college in de naar aanleiding
van hun herindelingsvoorstel ontvangen reacties geen aanleiding heeft gevonden zijn opvat-
ting met betrekking tot de noodzaak van deze herindeling te herzien. Geconcludeerd werd
evenwel, dat een aantal ontwikkelingen in deze zaak ertoe leiden, dat het aanbeveling verdient
de herindeling van dit gebied in breder verband te plaatsen. Daarmede kan worden tegemoet
gekomen aan de door de Raad der gemeente Warnsveld in zijn bezwaarschrift geuite wens, dat
de problematiek met betrekking tot de gemeentelijke herindeling voor de totaliteit van het
onderhavige gebied aan de orde zal moeten komen. De raad heeft zich in dat verband bereid
getoond met alle betrokken overheden overleg te voeren over de meest wenselijke gemeen-
telijke herindeling van deze streek, inclusief de plaats van Warnsveld daarin, zulks met het oog
op een goede bestuurlijke opvang van de in de toekomst te verwachten maatschappelijke ont-
wikkelingen. Bij het besluit tot een streeksgewijs opgezette aanpak heeft voorts een rol ge-
speeld de overweging dat aan Warnsveld en Zutphen intussen de gelegenheid wordt geboden
gezamenlijk gestalte te geven aan de door Warnsveld gelanceerde gedachte te komen tot een
volwaardige vorm van horizontaal complementair bestuur tussen beide gemeenten, welke
vorm zal krijgen in een op de Wet gemeenschappelijke regelingen gebaseerde samenwerkings-
vorm.

Een streekgewijze aanpak houdt met name in, dat Gedeputeerde Staten binnenkort de bij de
herindeling te betrekken gemeenten zullen benaderen met het verzoek tot deelname aan een
werkgroep, welke tot taak zal krijgen: het aangeven van de meest wenselijke procedure en de
wijze van aanpak van een herindeling van het gebied waarbij centraal dienen te staan aspecten
als:

- snelle behandeling;
- inbreng van de gemeenteraden;

inspraak van de bevolking.

De regionale aanpak zal in principe betreffen de gemeenten Zutphen, Warnsveld, Vorden,
Steenderen, Hummelo en Keppel en Hengelo. Daarbij wordt echter de mogelijkheid open ge-
houden dat binnen het kader van de werkgroep - bestaande uit vertegenwoordigers van deze
gemeenten - zodanige alternatieven zullen worden ontwikkeld dat ook Doetinchem, Doesburg
en Zelhem bij de procedure zullen worden betrokken.

Gelet op het feit, dat het herindelingsvoorstel Vorden/Warnsveld/ZuU^nen reeds de tweede
gemeentewettelijke fase heeft doorlopen, zou ter zijner tijd onder ogen Hnnen worden gezien
of voor het gebied van die gemeenten een versnelde procedure ware te ontwikkelen, inhou-
dende dat de tweede wettelijke fase niet meer behoeft plaats te vinden De minister heeft de
mogelijkheid daartoe voorshands opengehouden.

In een bijeenkomst op 10 september heeft Gedeputeerde mr. J. A. M^Rendrikx aan de be-
trokken gemeentebesturen van vorenstaande ontwikkeling mededeling gedaan. Tevens werd
bij die gelegenheid gesproken over de tussen Warnsveld en Zutphen nog bestaande geschilpun-
ten met betrekking tot de tussen die gemeenten in voorbereiding zijnde samenwerkingsrege-
ling. Het is de bedoeling in een nadere bijeenkomst op 13 september a.s. terzake tot een afron-
ding te komen.

moet behouden worden

Herindeling regio Zutphen

Zoals de raad m het verleden reeds heeft uitgesproken met betrekking tot de herindeling van
Warnsveld/Zutphen/Vorden, moeten gemeenten met een omvang als die van Vorden zelf-

standig blijven, tenzij zeer gewichtige redenen tot een andere konklusie leiden Die gewich-
tige redenen echter zijn voor Vorden niet aanwezig, zeker nu uit de voornemens van de minis-
ter ten aanzien van de reorganisatie binnenlands bestuur voorshands niets blijkt van een ver-
zwaring van het gemeentelijk takenpakket. Het tegendeel is eerder het geval.

Wij kunnen ons voorstellen dat de bedoelde gewichtige redenen in het geval van Warnsveld/
Zutphen wellicht wel aanwezig zijn.

Als dat zo is, is dat op zichzelf onvoldoende reden ook de omliggende gemeenten te betrekken
in een herindelingsprocedure, met alle onrust en onzekerheid die dat met zich mee brengt. De
wijze waarop de grenzen van het gekozen gebied zijn getrokken, vergroten de twijfel ten aan-
zien van de nu gevolgde procedure.

Wij rekenen er op dat de gehele Vordense bevolking pal achter B & W blijven staan en dat
er eensgezind getracht moet worden om

Vordeif zelfstandig te houden!
Waarom Vorden er Mkbij betrokken wordt, is onduidelijk. Vordenaren blijf attent en steun
de goede zaak van eeRKlfstandig Vorden (Red.)

Gaarne stellen wij onze volgende nummers ruimte beschikbaar om reakties uit de Vordense
bevolking weer te geven over dit onderwerp.

3loeme
Fori
Rijnhal Arnhem
14,15 en 16 september

Bloemenshow
in Arnhem
In de Rijnhal te Arnhem wordt op
vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16
september onder de naam "Floriant"
een interessante bloemen- en planten-
show gehouden. Kwekers en hoveniers
dragen er zorg voor, dat de bezoeker kan
genieten van een keur aan snijbloemen,
potplanten, heesters en andere sier-
gewassen, met de meesterhand tot har-
monische arrangementen geschikt.
Amateurkwekers, hobbykashouders en
liefhebbers van tuinieren kunnen op
deze Floriant ideeën opdoen en advies
inwinnen. Verschillende "groene" orga-
nisaties zijn met informatiestands op de
tentoonstelling vertegenwoordigd.

grootste vakbeurs van Zuid-Oost Neder-
land
Als vaktentoonstelling is Floriant de
belangrijkste van Zuid-Oost Nederland.

Naast kwekers en hoveniers uit deze
regio, die op het brede terrein van de
sierteelt een vooraanstaande plaats in-
neemt, zullen ook kwekers uit Aalsmeer
en het Westland zich op Floriant presen-
teren. Alle inzendingen worden kritisch
bekeken door de Vaste Keurings Com-
missie van de Kon. Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde. Dit betekent
voor de deelnemers een extra aansporing
om uiterste zorg aan hun prestaties te
besteden. Aan de beste inzendingen
worden prijzen toegekend.

waterorgel en oude ambachten.
Aan de manifestatie wordt als het ware
een extra dimensie toegevoegd in de
vorm van een waterorgel, het grootste
van Nederland. De kleurrijke, klateren-
de waterfonteinen zullen, in combinatie
met oorstrelende muziek en de schitte-
rende bloemenpracht een uniek kijk- en
luisterspel opleveren. Van tijd tot tijd
worden bovendien demonstraties van
oude ambachten gegeven.

Zwemmen
Gera te Velthuis goed op dreef.
Tijdens het eerste deel van de Gelderse
D-comptetitie in poule 2 kwam het
Vordense team onder leiding van trai-
ner-coach M. Westerik verrassend sterk
voor de dag. Gera te Velthuis bracht een
snelle tijd van 1.37.5 op de klokken bij
het nummer 100 meter schoolslag. Deze
tijd bleek na afloop van de series de
snelste te zijn. Broer Ernst deed het ook
voortreffelijk. Hij eindigde als tweede bij
de 50 meter schoolslag jongens onder de
tien. Zijn tijd bedroeg 51.4 Pauline Kip
werd tweede bij de 50 meter schoolslag
meisjes onder de tien. Op de overige
nummers waren er eervolle klasseringen
en werden enkele persoonlijke rekords
verbeterd. Deze week zal de zwemploeg
van Vorden aantreden in een onderlinge
wedstrijd tegen He-Key uit Hengelo.
Deze ontmoeting wordt gehouden in het
zwembad "In de Dennen".

Diploma/wemmen
In het zwembad werd voor de laatste
keer in dit seizoen diplomazwemmen
gehouden voor het A- en B diploma. Alle
26 A-kandidaten en 37 B-kandidaten
slaagden. De examencommissie bestond
uit chef-badmeester M. J. Westerik,
badmeester F. van Aken en badjuffrouw
S. Sonneveld. terwijl N. Koordeman
namens de KNZB aanwezig was.

Aansluitend op het diplomazwemmen
vond er nog afzwemmen plaats voor de
zwemvaardigheidsdiploma's. Drie kan-

didaten werden toegelaten die allen
slaagden. Bij dit examen was mevr.
Kistemaker-Steyl namens de KNZB
aanwezig. Alle kandidaten ontvingen na
afloop een sticker en een appel, vanwege
het feit dat dit het laatste diploma-
zwemmen was. In totaal werden dit
zwemseizoen 215 zwemdiploma's uitge-
reikt. Bij alle examens behoefde nie-
mand te worden afgewezen.

Tennis

Dammen
Vordense dammers suksesvol in Ant-
werpen.
De Vordense damclub DCV heeft met
negen leden deelgenomen aan een dam-
toernooi in Antwerpen. Zeven Vordena-
ren veroverden in hun poule een eerste
plaats, waarvan drie gedeeld met andere
spelers. Krajenbrink en Wiersma loot-
ten de eerste plaats en ontvingen een
portable radio. Reussink was minder
gelukkig en lootte een derde prijs (tafel-
aansteker). De spelers Grotenhuis (die
als enige Vordenaar alle partijen had
gewonnen), Graaskamp, Dimmendaal
en Masselink konden ook een eerste
prijs mee naar huis nemen, terwijl
Wesselink en Sliitter hun laatste partij
verloren en op een derde plaats terecht
kwamen.

Voor de onderlinge competitie van DCV
werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: Graaskamp - Bruinsma 1-1;
Hoekman - Brummelman 2-0; Slutter -
Rossel 2-0; Jeugd groep A: Plijter - Dijk
0-2; de Klerk - E. Bruinsma 2-0;
Rietman - Bouwmeister 2-0; Brummel-
man - R. Brummelman 0-2; groep B:
Hoekman - de Jonge 2-0; v.d. Kamer -
J. v.d. Kamer 2-0; te Velthuis - Rouwen-
horst 2-0; Bruinsma - Slutter 0-2; groep
C: Mullink - Hengeveld 0-2; Boerkamp -
Slutter 0-2; Hengeveld - Kuin.

Rinus van Beem tenniskampioen
Vorige week moest de finalepartij bij de
heren om het kampioenschap van VTP
Vorden tussen André Jas en Rinus van
Beem worden uitgesteld, vanwege de
slechte weersomstandigheden. Ditmaal
kon de partij wel doorgang vinden.

André Jas die zeer enthousiast en ge-
durfd speelde moest met 7-5 en 7-6 in
Rinus van Beem zijn meerdere erken-
nen. Bij de heren dubbel wonnen R. van
Beem/J. Oostenenk van J. Honig/R,
van Wijk. De verdere resultaten waren
verliezersronde A: 1. J. de Gruyter, 2. E.
Huizinga, B-klasse: W. Voortman, 2.
W. Bleumink. Dames A: 1. T. van
Houte, 2. H. Coppiëns. Dames B: 1. N.
Sikkens, 2. A. van Beek.

"De Wiersse" winnaar buurtcompetitie
In een onderlinge zomeravondcompeti-
tie van VTP leden, waarbij de teams de
namen kregen van de Vordense kastelen
heeft "De Wiersse" gewonnen. De win-
naars kregen uit handen van Ab Sikkens
een grote wisselbeker die was aangebo-
den door de heer van Goethem. Het
winnende team bestond uit het echtpaar
Chevalking, echtpaar de Gruyter, echt-
paar Stertefeld en het echtpaar Wullink.

L.R. en P.C.
de Graafschap
Veel prijzen voor Vordense ruiters in
Lochem en Zelhem. Op de concoursen te
Lochem en Zelhem deden de ruiters het
afgelopen weekend geducht van zich

spreken. Vooral in de dressuur zagen
enkele leden van de rijvereniging kans in
hun ring de beste verrichting te laten
zien. De uitslagen waren: paarden:

B-dressuur: Annelies Weening met Ron-
nie Ie prijs; Johan Norde met Riant 4e;
Jeannet Kamphuis met Ilona 5e. L-dres-
suur: Hennie Steeman met Nicky Ie
prijs; Wim Lenselink met Rione Ie; Jan
Hiddink met Preciosa 4e; Janet klein
Haneveld met Renzo 5e; B-springen: Jan
Hiddink met Ofaline 5e prijs; L-sprin-
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gen: Wim Groot Neulend met Norman
3e prijs; L-springen 'veertigplussers':
Ben wunderink met Excellent 3e prijs.

, Pony's: L-springen: Erik Pardijs met
Yorrie Ie; L-dressuur: Evelien Ruiten-
berg met Hera Ie; Viertallen afdelings-
dressuur 4e prijs.



Oslo Noorwt:qi;nwie nu nog een
schoorsteen heeft
kan olie of gas
besparen

(en veel gezellige open haard-uren beleven)

De centrale verwarming is wél gemakkelijk maar niet gezellig. En kost veel
energie en dus geld. Goed idee: haal weer natuurlijke warmte in huis.
Niet met een ouderwets potkacheltje, maar met zo'n fraaie, houtgestookte
J0tul . . . een kachel, die tegelijk open haard is. Wie een schoorsteen heeft, kan
'm zo weer stoken. Behaaglijke warmte, die bovendien gas of olie bespaart.

En een kachel, die u bij verhuizing rustig mee kunt nemen. Kom ze eens bekijken
bij ons in de zaak. En ontdek hoe gezellig een echt houtvuur kan zijn met zo'n
sfeervolle J0tul.

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

barendsen ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1261

Wij presenteren
de nieuwe
herfst- en

winterkollektie
1979/1980

BRUIDS-
JAPONNEN EN

AVONDKLEDING
Prachtige kollektie voor

BRUIDSMEISJES EN
BRUIDSJONKERS

Het allernieuwste uit
binnen- en buitenland

maandag 17 sept. ZUTPHEN Ontmoetingscentrum De Hanzehof

woensdag 19 sept. ARNHEM Hotel Haarhuis

woensdag 26 sept. LOCHEM Hotel Alpha

maandag 1 oktober DOETINCHEM Schouwburg Amphion

woensdag 3 oktober GROENLO Hotel Meyer

Aangeboden door het grootste bruidshuis van Oost-Nederland

eijet: Sestëeünk
Beltrum bij Groenlo, tel. 05448-222 Hengelo-Ov., tel. 05400-11983

Enschede tel 053 -̂31787^

Kaarten inci. koffie è 5 50. Tel 0544&222 j
aanvang van alle shows om 20.00 uur^

Reserveer tijdig
Ook in het weekend (alleen 05448-222) * .

Ons "Dagelijks Brood" juist voor
kinderen van nu

Jeugd heeft ongelukkige start voor gezond en gelukkig leven.

Sla een krant open, zet de televisie aan en daar zijn ze: de smaakmakers, vlees-
meesters, broodversierders en margarinemoeders, compleet met soepfantasie,
slankrecepten en verhandelingen over hart en bloedvaten... Want een tikkeltje
gezondheid mag er toch wel in, wanneer je zondigheerlijke happen aanprijst.
Althans in deze tijd, waarin grof bruinbrood, müsli, vliesrijst en wortelsap de
nieuwe statussymbolen zijn geworden. De tijd, waarin het woord gezondheid met
gouden letters wordt geschreven en het er op lijkt dat alleen de kwalificatie "puur
natuur" op pak of blik nog serieus wordt genomen.

De tijd ook, waarin het kind de smaak-
maker van het gezin lijkt te zijn. Want
niet zelden figureert een glunderende
kleuter achter de hopjesvla, de niet-zo-
vette-frites of de beschuitjes met-dik-

margarine. Bij de aankoop van voe-
dingsmiddelen schijnt er maar één ding
van belang te zijn: de kinderen lusten er
wel pap van!

Jaar van het Kind

Maar toch... wanneer wij Nederlanders
doorgaan onze kinderen al die best
lekkere, maar vaak niet altijd even
wenselijke hapklare brokken voor te
zetten, dan moeten we - uitgerekend in
het Jaar van het Kind - vaststellen, dat
de jeugd van nu straks het kind van de
rekening zal zijn. Wetenschappelijk on-
derzoek heeft al aangetoond: het Neder-
landse schoolkind eet verkeerd - veran-
deringen in het voedselpakket zijn zeker
aanbevelenswaardig.

Terug naar de boterham.

Een van die broodnodige veranderingen
is: terug naar de boterham. Want wij
Nederlanders zijn in de loop der jaren
steeds minder brood gaan eten, terwijl
juist die boterham een zo belangrijk
bestanddeel vormt van een evenwichtig
voedselpakket. Daarom heeft het Ge-
nootschap van de Bakkerij dit jaar voor
de op 2 oktober te houden nationale Dag
van het Brood als thema gekozen: "Ons
dagelijks brood, juist voor de kinderen
van nu".

Dag van het brood.

Die Dag van het Brood is overigens vier
jaar geleden voor het eerst georganiseerd
als een soort eerherstel van het oude
oogstfeest, waarop de boeren dankbaar
vierden, dat ,er weer voor een jaar
voedselvoorraad van het land was ge-
haald. Anno 1979 ondernemen bakkers
in het hele land opnieuw vele aktiviteiten
rondom het produkt brood op of rond de
2e oktober. Voorlichting heeft dan
duidelijk een sterker accent dan de
verkoop.

Onderzoek.

Dat voedingsvoorlichting nog steeds no-
dig is. illustreert een recent proefschrift
van Van der Haar en Kromhout, die in
Wageningen promoveerden. "Onze
jeugd heeft een ongelukkige start voor
een gezond en gelukkig leven", aldus
spraken zij over de voeding en voedings-
toestand van het schoolkind in drie
onderzochte gemeenten: Heereveen,
Harderwijk en Roermond.

Vetzucht.
Zo was een van de belangrijkste con-
clusies uit het proefschrift dat de serum-
cholesterolgehalten van de onderzochte
kinderen tot de hoogst gevonden waard-
den ter wereld moeten worden be-
schouwd. Uit het onderzoek bleek ook,
dat 5% van de onderzochte kinderen
uitgesproken vetzucht vertoonde. De
meeste te dikke kinderen woonden in
Roermond (6%), het kleinste aantal in
Heereveen (3,2%) en Harderwijk nam
een middenpositie in met 4,6% te dikke
kinderen. Overigens werd wel duidelijk
gesteld dat dik zijn niet direct met een
hoog serumcholesterolgehalte gepaard
hoeft te gaan, terwijl ook geen verband
is aangetoond tussen energie-opname en
serumcholesterolgehalte.

Frites en pindakaas.

Met deze gegevens in de hand is het
vanzelfsprekend nuttig om na te gaan
wat die onderzochte kinderen dan wel
eten en vooral of er in dat dagelijkse
menu niet wat zou moeten veranderen.
Merkwaardige resultaten leverde dat op.
Zo bleken de Heereveense kinderen
meer kaas, yoghurt, limonadesiroop en
ontbijtkoek te nuttigen dan de kinderen
in Roermond en Harderwijk, terwijl de
Harderwijkse kinderen weer meer bruin-
of volkorenbrood aten en halfvolle melk
dronken dan in de andere twee gemeen-
ten. De Roermondse onderzochte jeugd
at grotere hoeveelheden varkensvlees en
patates frites dan de kinderen in de twee
andere steden, maar ze aten juist weer
minder pindakaas... Opvallend was
ook, dat de onderzochte opgroeiende
schoolkinderen hetzelfde bleken te eten
als hun volwassen ouders.

Te weinig koolhydraten

Uit verschillende onderzoekingen naar
de eetgewoonten van Nederlandse
schoolkinderen kan de conclusie worden
getrokken dat de vitamines- en mine-
ralenvoorziening in het algemeen goed
is, evenals de hoeveelheid genuttigd
eiwit. Maar het percentage van de
energie dat door vet wordt geleverd is te
hoog, terwijl dat van de complexe kool-
hydraten (zetmeel), te laag is.

Verandering dagmenu.

Vertaald in voedingsmiddelen kan dan
ook het volgende advies voor een veran-
dering (lees: verbetering) van het dag-
menu van het schoolgaande kind worden
gegeven: méér bruinbrood, aardappelen
en peulvruchten (levering van complexe
koolhydraten, voedingsvezel en plant-
aardig eiwit); méér groenten en fruit
(voedingsvezel), maar minder (vooral
vet) vlees, volle melk- en melkprodukten
en margarine (veel verzadigd vet) en ten
slotte weinig suiker en suikerhoudende
produkten zoals snoep en frisdranken.

Vooral het belang van een verhoogde
broodconsumptie als onderdeel van dit
advies is aangetoond in een ander recent
proefschrift van De Bekker.

Brood-nodig.

Natuurlijk weten de bakkers van Neder-
land uitstekend, dat niemand letterlijk
van brood alleen kan leven. Er zit niet
alles in brood, maar wel heel veel:
zetmeel, plantaardige eiwitten, ijzer, B-
vitamines, voedingsvezel en maar een
héél, héél klein beetje vet. Onze taal
kent niet voor niets de uitdrukking:
broodnodig. "Zo noodzakelijk als
brood", verklaart de Dikke Van Dale.
Onmisbaar in ons dagelijks menu en dat
van het opgroeiende kind. Maar dan wél
samen met andere voedingsmiddelen die
dat kind een betere start kunnen geven
"voor een gezond en gelukkig leven",
dan nu het geval is - in het Jaar van het
Kind.

Missie § Zendings-
kalender 1980
"Dat zün vlooien"

"Ieder kind mocht een dier maken naar
eigen keuze. De meesten kwamen met
een hondje, een koe of een slang. Maar

één meisje had allemaal piep-kleine
balletjes gedraaid. Een hele verzameling
peperkorrels. Wat zijn dat?, vroeg de
juffrouw. Nou, zei het kind verbaast
(want wie ziet dat nou niet?), dat zijn
vlooien!"

Dit citaat komt uit de zojuist verschenen
Algemene Missiekalender en Nederland-
se Zendingsraadkalender voor 1980,
waarin verteld wordt over een Peruaans
meisje uit een grootstedelijke krotten-
wijk dat (door de dagelijkse omgang
ermee) van alle dieren de vlooien het
beste kent. Het staat in een artikel van
dr. J. C. Gilhuis dat hij in de kalender
heeft geschreven naar aanleiding van
een foto van een peuterschooltje in een
"dorp van één nacht", ook wel padde-
stoelwijk genoemd. "Wij met elkaar" is
de titel van de nieuwe missie/zendings-
kalender, waarin dertien kleurenfoto's
van vooraanstaande fotografen en inter-
menselijke relaties in beeld willen bren-
gen, ledere foto heeft als onderschrift
een citaat uit de bijbel. De bijbelteksten
zijn de keuze van bekende sprekers en
schrijvers, die op de keerzijde van ieder
maandblad de gedachten die de foto's
bij hen opriepen in een beschouwing
hebben verwerkt. Behalve de reeds
genoemde Dr. Gilhuis zijn het Riet
Bons-Storm, Joke Forceville - Van Ros-
sum, prof. dr. J. M. van der Linde, de
pastores A. C. Raadschelders en Jan ter
Laak.

De kleurenfoto's tonen taferelen uit de
Las Mulatasarchipel, de indiase staat
Madras, de centraal-afrikaanse repu-
bliek Roeanda, Peru, de indiase staat
Nagaland, Nepal, de Antillen, Ethiopië,
Senegal en een niet nader genoemd
Latijns-Amerikaans land. Dit laatste
heeft te maken met de geheimhouding
van de plaats van vergadering van de
gefotografeerde groep eenvoudige men-
sen die een belangenvereniging willen
oprichten.

Ter inleiding van deze co-produktie van
missie en zending schrijft Jan Filius dat
de kalender eigenlijk een album met
familieportretten is, verre familie welis-
waar, maar die toch bij ons horen.
Daarom "Wij met elkaar".



Weekaanbieding

Herenschoen

maten 40 t /m 46 - geheel met sterke
rubberzooi, kleur bruin.

Deze week slechts ___ __

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

MANTELS
koopt men bij

LAMMERS
aan de Zutphenseweg in Vorden

Bloemen
horen

erbij ! !

Weekendaanbiedin»

TROSCHRYSANTEN
per bos

GEMENGD BOEKETJE
roosjes, gips, statice

Bloemenspeciaalzaak

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

Het adres voor uw bruidsboeket

ADVERTEREN . . .

DOET VERKOPEN

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

ervaring

WICHHAR-
ZON WE [RING
Amhemseweg 115, Zevenaar.
Tel. 08360-24247
Showroom Industriestraat 14.

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

JAPONNEN
natuurlijk van

LAMMERS
aan de Zutphenseweg in Vorden

Kunslgebittenreparatic

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2210

Te koop:
2 V A L K P A R K I K T K N
event. met kooi

Sarinkkamp 23, Hengelo G.

Wij maken v*»n oud
weer nieuw

- staaSstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

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

Wist u dat wij alle (nou ja alle) maten

KOGELLAGERS, KEGELLAGERS,
WIELLAGERS, ZELFINSTELLENDE
LAGERS, LAGERHUIZEN
uit voorraad kunnen leveren?

Mechanisatiebedrijf MENKVELD

Koningsweg 18, Hengelo (G), telefoon 05753-1399

s.o.s S.O.S
Diegenen onder u die last hebben van
rillingen, kippevel e.d. verschijnselen,

worden dringend maar niet onvriendelijk
verzocht hun garderobe te kontroleren

en merken dat er een groot broekentekort
hen prijsbewust naar André op de markt drijven

om alsnog bovenstaande verschijnselen
te genezen of nog beter te voorkomen.

Vriendelijke groeten van

André Broeken

Het beste adres voor uw

LEDERWAREN, KOUSEN

EN SOKKEN
voor prijsbewuste mensen

„WITO"
ledere vrijdagmorgen op de Vordense markt

Vanaf heden de nieuwe LP's en casset-
tes van

de Wierdense Revue, de Sun
streams, de Havenzangers
en nog vele andere platen,

ledere vrijdag op de markt

Fa Wolsing
Julianalaan 20, Vorden, telefoon 05752-1209

Mode, kwaliteit, goedkoop
elke week op uw markt

SCHOENENMAGAZIJN
NEEDE
Aanbieding:

dameslaars
echt leer

van 129,-voor 89,90

Appels en peren
voor zeer lage prijs

HELMES

Zie deze week onze
speciale aanbiedingen

DROP 250 c j 1 , 8 0
GEM. DROP 500 gram van ?60 3,20

ENGELS DROP
250 gram van 1,80 nu 1,50
ENGELS DRtó 500 gram 2,50

Verder grote sortering koekjes, koe-

ken, krentenbrood enz. enz.

T. W. Brethouwer

Deze week op de markt

CHRYSANTEN
per bos

W. HOEVE
Hoveniersweg 6 - Zutphen

2,-

SOTO
De specialiteiten van onze notenbar:

Verse gebrande noten, zuidvruchten

en muësli vol met noten!

De reklame van deze week:

PINDA'S 500 gram 3,00

VLIESPINDA's 500 gram 2,50

LICHT GEZOUTE

GEMENGDE NOTEN 500 gram 4,50
VERSE VIJGEN 500 gram 3,00

Alleen deze week
Tegen inlevering van deze bon

20% korting

JAN BROEKMATE
Uurwerken - goud - zilver - N ijver dal

op de markt

Vorden

Zocht
.belegen

kaast „
Romig en zacht l Holland Kaasccntrum
»,or~. or^aaU- In kaas de baas

Jflta^^^

•

van smaak.

Eenmalig

Overal gezocht,
bij Van Barneveld
gekocht

COUPONS per stuk 5,"

3 stuks l Of'

COUPONS
van 15,- nu voor l U,'

2 stuks.. 15.'

SPECIAALZAAK VOOR MODE

Bazar Marocain
Verkoop van

INDIA JAPONNEN

BLOUSES, OVERGOOIERS,

TOUWGÉ BROEKEN, BOORTKIELEN

PORTEMONNEES, RIEMEN,T ASSEN

VEERROK, WEEKROKKEN

MISSÉKANTEN met de hand gemaakt

Het vanouds bekende adres voor

VERSE HAANTJES,
KIP EN EIEREN
VRIJ DA GS OP DE MARKT

ROSSELPOELIERSBEDRIJF

Nieuwstad 45 - Telefoon 1283 - Vorden

Textielhandel Schepers
voor al uw truien en vesten
op de Vordense markt

SPECIALE AANBIEDING

TRUIEN - VESTEN
per stuk l «f ,»f 9

2 stuks voor ot),UU

ROKKEN vanaf 29,90

OVERGOOIERS vanaf 39,90 59,90

Jantje's Ondergoedpaleis

TRICOT HERENPYAMA's
S-M-L-XL per stuk 15,

HERENHEMDEN met mouw
maat 5-6-7-8 2 stuks 1 U,"

MEISJESNACHTHEMDJES
maxi - trico - batist, maat 128 l U,'

LANGE ONDERBROEKEN
5-6-7-8, 2 stuks

DEZE WEEK: T-SHIRTS
S-M-L-XL3stuks

KINDERSLIPS
nu .

15,-

10,-

1,-



LITORAMA
Kunsthandel & Lijstenmakerij
Insulindelaan 4, Vorden
Tel. 05752-2675

U kunt ons tijdelijk
bereiken op
INSUUNDELAAN4,
tegenover parkeerplaats
Hotel Bakker

VOOR/U.VW

Wapen- en Sporthandel

Martens
Hteds doeltrefftndl

Zutphenseweg Vorden

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„DeOldeMeulle"
Goed en niet1 duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,-
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

„ Stender kasten "
een goede bolknak
50 stuks M7,-

SIGARENMAGAZIJN

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

voor goed
antiek

DE
"VELDT^QEK"

tussen Doettnchem en Ruurlo
Veldhoekseweg 1 1 - 1 j

O

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

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Kr i j t , Delden.

Gratis
kleurvergroting
13 x 18-cn 13 x 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk.
DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.

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

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

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

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Voor een betrouwbare gebruikte auto

naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

Automatisch
Sparen

Regelmaat is het geheim
van goed sparen

Spreek daarom met de Rabobank een vast of wisselend bedrag(je) af
dat automatisch, bij voorbeeld elke maand,

van uw privé-rekening naar 'n spaarrekening wordt overgemaakt.
Dan hoeft u daar niet meer steeds zelf aan te denken . . .

en u zet toch regelmatig en ongemerkt wat opzij.
Dat loopt lekker op. Automatisch!

De Rabobank
kan u er alles

over vertellen.

loopi iei<Ker op. /vuiomauscn: ^^^^

Rabobank f3
geld en goede raad

februari

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

NINNIES
bpvcnstebeste
kinderschoenen,
verantwoord tot
in alle details.
Als die voetjes
u lief zijn.

M KKINK

bovenstebeste
Bunnies

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar! !

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

LOSSE VERKOOP
- Telegraaf
- Algemeen Dagblad
- de Volkskrant
- Zutphens Dagblad
-G.O.C.
- Graafschapbode

Sigarenmagazijn
„'T CENTRUM"
Dorpsstraat -Tel. 1553.

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

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

„DEOLDEMEULLE"
Nu ook voor

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

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-1 5410.

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

D.J.JANSSEN'S vee- en vleeshandel bv
exportslachterij

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

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

Sollicitaties aan:

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

ROK EN/OF BLOUSE

LAMMERS
aan de Zutphenseweg in Vorden

COÖP. WERKTUIGENVERENIGING
„MEDO RUURLO"

Gevraagd:

ervaren trekker-
chauffeur
gedurende de maisoogst.

Aanmelding bij de werkplaats, Onsteinseweg 2 te
Vorden, telefoon 05752-6870

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

Smederij H. van Ark
Burg. Galleéstraat -Vorden

Vakantie van 8 tot en met
22 september

Vrijdag- en zaterdagreklame

Ze is er weer,
onze heerlijke

ROOKWORST
uit eigen rokerij,
gemaakt volgens oud recept
door:

JAN KRIJT
Dorpsstraat 32, Vorden, telefoon 05752-1470

DE ECHTE SLAGER

Volkorenbrood
HET GEZONDSTE ETEN
EN NOG LEKKER OOK!

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

.ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

LEUKE STOFJES
NATUURLIJK HÉT ADRES:

LAMMERS
aan de Zutphenseweg in Vorden

najaarsmode '79
Soepel gelijnde japon met ingerimpelde taille en
3/4 blousende mouwen als opvallende accenten.
Door de plooitjes in de schouderpartij valt dit
model blousend.

PRIJS

f119.

iHELMINK
VORDEN Z'JTPHENSEWEG TEL 05752 1514

[autoccaslon!

met drievoudige zekerheid:

1. Bovag garantiebewijs
2. Fiat dealer-garantie
3. 6 maanden omruilgarantie

Fiat 133 groen, met schade 1975
Fiat 600 1970, 1971
Fiat 127 3-deurs 1973
Fiat 127 3-deurs geel 1975
Fiat 127 blauw 2-deurs 1974
Fiat 127 geel 1976
Fiat 127 Special rood 3-deurs 1975
Fiat 127 geel 1974
Fiat 128IM 2-deurs geel 1976
Fiat 128CL 4-deurs groen 1976
Austin Allegro 1100 de Luxe
met trekhaak dec. 1975
Peugeot 304 SLS groen metallic 1977
Opel Kadett rood 1973
Mazda 818 Coupé rood 1974
Simca 1000 SR groen metallic 1976
VW 1300 beige 1969
Fiat 131 CL 1600 4-deurs metallic blauw . , . 1978

Specialisten met aandacht voor u

Autobedrijf Teger B.V.
Ruurlo -Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426
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