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MarsHshow-en majorettewedstrij-
den uitstekend door
'' Sursum Corda'' georganiseerd

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan werd de muziekvereniging "Sursum Cor-
da" zaterdag in de gelegenheid gesteld de jaarlijkse "toogdag" van de af d. Gel-
derland van de Bond van Christelijke muziek- en showkorpsen te organiseren.
Wel "Sursum Corda" kweet zich voortreffelijk van haar taak want het bondsbe-
stuur toonde zich na afloop vol lof over deze muzikale dag.

Het publiek wist één en ander eveneens
naar waarde te schatten want zowel 's
morgens bij het defile alsmede 's mid-
dags bij de wedstrijden was er veel be-
langstelling.
In totaal namen er zaterdag zo'n 30 kor-
sen uit Gelderland aan deze wedstrijden
deel. In de morgenuren werd een defile
door het dorp gehouden. Bij het dorps-
centrum werd het defile afgenomen
door het gemeentebestuur in aanwezig-
heid van afgevaardigden van het Bonds-

bestuur en van de af d. Gelderland.
De manier van presenteren (dus niet zo
zeer dat het aspekt op het muzikale ge-
deelte werd gelegd) werd beoordeeld
door een jury bestaande uit "leken".
De organiserende vereniging "Sursum
Corda" die we de afgelopen week een
paar maal hebben zien oefenen op de
oprijlaan naar Kasteel Vorden hebben
deze inspanningen vooraf geen windei-
eren gelegd want de defileerprijs voor de
beste korpsprestatie werd inderdaag

door "Sursum Corda" in de wacht ge-
sleept. De prijs voor deze prestatie was
een orachyje standaard aangeboden
door de ge^Bmte Vorden. De prijs voor
de beste rBfdmajorette werd gewon-
nen door Sneke van de Hoogen van
het majorettekorps Bunschoten/Spa-
kenburg ^die hiermede de
majoretteb^tr verdiende.
De prijs v^Pde beste tamboer-maitre
werd gewonnen door W. van Norel van
het majorette- en tamboerkorps oosten-
dorp.
Na afloop van het defile (zaterdagmor-
gen) werden van elk korps twee afge-
vaardigden op het gemeentehuis ont-
vangen door het college. De korpsen
zelf vertrokken naar het gemeentelijk
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Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.

1. Verleende kollektevergunningen.
2. Vergaderingen raadskommissies.
3. Streekplan Oost Gelderland.
4. Wet Arob publikaties.

Verleende
kollektevergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 22 september tot en
met 28 september een kollektevergun-
ning afgegeven aan de Nierstichting Ne-
derland.

Vergaderingen
raadskommissies
Kommissie financiën op 23 september
a.s. om 19.00 uur in het koetshuis.
Aan de orde komen onder meer:

— Aanvullend krediet voor kosten be-
stemmingsplannen voor zover niet
ten laste van het grondbedrijf ko-
mende;

- Wijzigingen Algemeen Ambtenaren-
reglement met betrekking tot buiten-
gewoon verlof in verband met vak-
bondsaktiviteiten;

— Voteren van een krediet voor het slo-
pen van de voormalige Medler-
school;

— Beroepschrift G.J. Pelgrum te Vor-
den tegen afwijzing bijdrage op
grond van de Beschikking geldelijke
steun verbetering partikuliere wonin-
gen 1979/11;

- Beroepschrift ingevolge artikel 51
van de Woningwet van H. J. Barge-
man te Vorden tegen de weigering
van een vergunning voor de bouw
van een bijenschuur.

Kommissie voor algemeen bestuur c.a.
op 24 september a.s. om 20.00 uur in de
boerderij nabij het kasteel.

Aan de orde komen onder meer:

- Aanvullend krediet van kosten
bestemmingsplannen etc. voor zover
niet ten laste van het grondbedrijf
komende;

— Taakstelling raadskommissie ad hoc
voor openbaarheid en openheid van
bestuur;

— Vaststelling verordening op de be-
handeling van bezwaar- en beroep-
schriften, alsmede benoeming voor-
zitter en leden van de vaste kommis-
sie van advies voor de bezwaar- en
beroepschriften;

— Voteren krediet voor het slopen van
de voormalige Medlerschool;

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-
genheid te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van de eigen-
lijke 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.

Streekplan Oost Gelderland
Wij maken u erop attent dat het streek-
plan Oost Gelderland ter visie ligt op het
gemeentehuis af d. I, de bibliotheek van
de Provinciale Griffie in het Huis der

Provincie, Markt 11 te Arnhem en de
openbare bibliotheek aan de Dorpsstraat
in Vorden. Ten opzichte van de eerdere
ter visie legging is dit plan niet gewijzigd,
doch door een fout in de bekendmaking
(abusievelijk vergeten te plaatsen in de
Staatscourant) dient dit plan opnieuw ter
visie te liggen.

ad. 3. Wet Arob-publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbende 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 kon-
takt opnemen met afdeling I ter sekreta-
rie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift binnen 30 dagen na de da-
tum van publikatie moet worden inge-
diend.

- De heer G.W. Groot Enzerink, Del-
densebroekweg 21, Vorden, voor het
vergroten van een wagenloods aldaar.

— Woningbouwvereniging "Thuis
Best", Kerkekamp 23a, Hengelo,
voor het bouwen van 7 premie-koop-
woningen aan de Hoetinkhof 147 t/m
159.

— De heer G.J. Rossel, Deldenseweg 6,
Vorden, voor het veranderen van de
indeling van een woning aldaar.

- De heer J.H. Klein Geltink, Prins
Bernhardweg 28, Vorden, voor het
uitbreiden van een woning aldaar.

- De heer G.J. Kapper, Wilmerinkweg
3, Vorden, voor het uitbreiden en ver-
anderen van een bestaande varkens-
stal tot jongveestal en paardestal al-
daar.

sportpark waar 's middags de verschil-
lende wedstrijden werden gehouden.
Tijdens deze wedstrijden werd de beker
voor het muziekkorps met het hoogste
aantal punten gewonnen door de mu-
ziekvereniging "Kunst en Arbeid" uit
Hierden. .̂.
Arbeid" uit Hierden.
De beker voor drumbands werd gewon-
nen door de drumband "Excelsior" uit
Oostendorp, die in deze categorie het
hoogste aantal punten behaalde.
De beker voor majorettekorpsen met
het hoogste aantal punten werd gewon-
nen door de drumband "David" uit
Oosterwolde.
"Sursum Corda" zelf kwam deze dag
uitstekend voor de dag. Niet alleen werd
de defileerprijs gewonnen, ook werd een
eerste prijs gehaald door de jongste
groep de minirettes; een tweede prijs
door de majorettes en het muziekkorps
en een derde prijs door de drumband.

De uitslagen van de verschillende wed-
strijden waren als volgt:
Jeugddivisie: Ie prijs "David",
Oosterwolde 196 punten/"Sursum
Corda", Vorden 144 punten, 2e prijs
"Jubal", Dedemsvaart 130,5
pnt./"Eendracht", Winterswijk 130
punten en Advendo Lintelo 171 punten;
3e prijs "Concordia", Oldebroek 108
punten.

Derde divisie: Ie prijs "Excelsior"
Oostendorp 153
punten/Majorettegroep Nijkerk 144
punten en T. o.G. Harde 192 punten, 2e
prijs Exselsior 2, Bunschoten 127 pun-
ten; S.D.G. Sint Jansklooster 174 pun-
ten; Sursum Corda,Vorder,^68 punten;
Stedelijke Fanfare Nijkerk j^i punten;
3e prijs Sursum Corda, ^Düen 168
punten.

Tweede divisie: Ie prijs De Harmonie,
Zutphene 195 punten; Gelre^Ieren 195
punten; Excelsior l, Bur^Baten 154
punten; K.N.A. Hierden ^W punten;
David, Oosterwolde 199 punten. 2e prijs
Gelre, Dieren 186 punten; Gelre, Dieren
130.5 punten.
Eerste divisie: Ie prijs Excelsior, Oost-
endorp 199,5 punten; 2 Vrij en Blij,
Hierden 178,5 punten.

Al met al een zeer geslaagd mars en
showconcours waarbij door leden en
supporters van "Sursum Corda" enorm
veel werk is verzet.

Twee-dagen bazar in
Wichmond
Donderdag 25 en vrijdag 26 september
roert de N.H. gemeente van Wichmond
wederom de restauratie trom. Deze keer
heeft men in gebouw Withmundi een
gezellige bazar op touw gezet, waaraan
verschillende verenigingen hun mede-
werking verlenen, in de vorm van zelfge-
maakte artikelen, die men in eigen opge-
stelde kraampjes aan de man zal trach-
ten te brengen. Verder kan men zijn ge-
luk beproeven bij het rad van avontuut
waarmee fraaie prijzen zijn te winnen,
ook aanwezig is het overbekende
marmotten spel en kan men sjoelen en
balgooien. Tussendoor kan men de in-
wendige mens versterken bij de koffie
en frisdrank tent. De bazar-commissie
heeft in samenwerking met de diverse
verenigingen kosten nog moeite ge-
spaard om deze restauratie bazar sucses-
vol te laten verlopen om zodoende een
steentje te kunnen bijdragen in de re-
stauratie van de N.H. kerk in
Wichmond. Men hoopt dan ook dat de
belangstelling groot zal zijn. Donder-
dagavond en vrijdagmiddag is de bazar
geopend. Beide dagen kan men in zaal
Withmundi getuige zijn van de eensge-
zindheid van een kleine gemeenschap,
daar waar het om grote dingen als een
kerkrestauratie gaat.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

H.H. Adverteerders
In verband met de stijgingen van de
grondstofprijzen waarmee de Ne-
derlandse dag- en weekbladen ge-
konfronteerd zijn, heeft het Mi-
nisterie van Economische Zaken
toegestaan, dat de advertentietarie-
ven met 1% worden verhoogd. Dit
betekent, dat ook onze advertentie-
tarieven met ingang van l oktober
1980 zullen worden verhoogd; dit
geldt ook voor kontrakthouders.
Wij verzoeken u hiermede rekening
te houden.

Vorden, 18 september 1980
De uitgever,
L.G. Weevers

Keuze uit de aanwinsten
van de bibliotheek

Volwassenen: Modiano, P. De straat
van de donkere winkels, Trapp, M. von.
Als ik de liefde niet had..., Vandeloo, J.
De Engelse les, Woolf, V. Mrs. Dallo-
way.

Jeugd: Bulthuis-de Veer, A. Hier zijn
Jaap en Eef, Hofman, O. De rode
schuur, Morris, Lucky luke, Sachs, M.
De zomer huur je maar voor korte tijd,
Rijsterborgh, J. Sint-Nicolaas, milde
gever, Beste, De. Moppen voor de jeugd
l en 2.

Kastelen trimloop
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan
van de Trimclub Vorden wordt op za-
terdag 27 september een prestatieloop
georganiseerd, waaraan een ieder kan
meedoen. Door de welwillende mede-
werking van het gemeentebestuur is het
mogelijk geworden, dat start en finish
bij kasteel Vorden plaatsvinden, terwijl
de boerderij als kleedgelegenheid mag
worden gebruikt.
Het parcours loopt vanaf het kasteel
naar de Horsterkamp, langs de beek
(kerkepad) en via het Vordense Bos
(Knopenlaantje) weer terug naar het Ka-
steel. De afstanden zijn 2.5, 5 en 10 ki-
lometer. Men kan bij de boerderij in-
schrijven. Iedereen die de afstand uit-
loopt ontvangt een fraaie herinnering.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Hendrikus Marinus An-
tonius Engel
ONDERTROUWD: J.a.M. Hermans
en P.I. Taekema; G.J.Groote Haar en
G. E. Wuestenenk

WEEKENDDIENSTEN

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 21 september: 10.00 uur, ds.
J.C. Krajenbrink. Bloemendiens-Ge-
zinsdiens-Doopdienst i.s.m. Zondags-
school en Jeugdkerk. samenzang met
orgel, trompet, combo
19.00 uur. ds. A. Wiersinga (Winters-
wijk), Interkerkelijke Jeugddienst,
m.m.v. Jongerenkoor uit Zutphen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 21 september: 10.00 uur, dr.
J.D. te Winkel, Leusden, 19.00 uur ds.
A. Wiersinga, Winterswijk, Interker-
kelijke jeugddienst in de Ned. Herv.
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.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 20 en zondag 21 september dr.
Sterringa. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 20 en zondag 21 september H.
Kouwenberg, Doetinchem, tel. 08340-
30286, P. Scheepmaker, Ruurlo, tel.
05735-2512
Za/Zo spreekuur voor spoedgevallen
van 11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN
NACHTDIENST DIERENARTS

Zaterdag 20 september 12.00 uur tot
maandag 22 september 07.00 uur,
dokter Warringa. Komende week
avond- en nachtdienst ook dokter
Warringa

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003; 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
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.



slagerij

BORSTLAPPEN heel kilo

SAUCIJZEN 500 gram 325

SOEPVLEES 250 gram 298

VARKENSROLLADE kilo 998

SCHNITZELS kilo 1650
ARDENNER SNIJWORST

PRESKOP

GEBRADEN ROSBIEF

1000 gr 129

100 g r 85

100 gr 225

MAANDAG 22-9-1980

SPEKLAPPEN kiio 548
DINSDAG 23-9-1980

BRAADRIBBETJES 298
WOENSDAG 24-9-1980

GEHAKT (H.O.H.) k„0 648

IICCMCMRAAI OIIDCDIUIADirrCM DU ZUTPHEN • BORCULO • HENGELO [GLD.) <VEENENDAAL SUPERIVIARKTEN BV RUSSEN • GROENLO GOOR VORDEN

groenteman

1 kjlo honingzoete griekse

ROSAKI DRUIVEN
gratis proeven

248

EXPORT SPRUITEN 1 kilo 198
3 kilo hollandse export

JAMES GRIEVES
met gratis proeven

295

inhoud:PRACHT BOEKET
5 SONIAROZEN, 5 PAARSE LIATRIS EN
1 TAK GYPSOPHILA 295

ERICA (kamerplanten) 450
goed vochtig houden en een lichte standplaats

slijterij

BOLS

JONGE JENEVER
f lesl liter
van 1550 voor

JAGERMEISTER « *AI-
f lesOJ liter l /• tl K
van 15,95 voor l TT W W

DREFT
AFWAS
flacon
400 gram
van 198

«M**8

/V,

•S
SMARIUS

«ESCHUIT
pak 2 rol
geen 149

VOLGRAAN
RIQIfUIICDldlvWIt m j*n
pak 300 gram /M

NOBO FAMILYPACK

KLAVERTJE VIER 70
van 198 voor l f w

SMELINK HOLLANDS

BLADERDEEGGEBAK j RQ
l

v. s.
20 METER DROP 1 90
van 1 49 voor 1 im W

CHOC. DOMINO'S Oon
pak 150 gram J 4 U
van 279 voor CaVw

MELKBROOD « en
800 gram, n U
gratis gesneden 1 Uw

PICKNICK

PUNTBROODJES | 9R
zak 10 stuks 1 JU W

QUAKER

MUESLI KROKANT 9fiü
pak van 298 voor te WW

[ LASSIE

y^J TOVERRIJST i AA
pak 400 gram /U
van 149 voor l JU W

** *^

KIPPEVLEES HECO « -f c
in bouillon ^ •%
pot van 198 voor l ff W

v S TEN DOESSCHATE
**<** NOOTMUSKAAT OF

WITTE PEPER O A
| busje 50 gr. KM

•••P van 109 voor ^J \J

DREFT E2 1 Qft
pak van 245 voor • W W

MAGGI

GOUDBOUILLON | Qft
pak 6 Itr. van 259 voor l WW

é NUTRICIA
CHOCOMELK
fles 1 liter

£m geen 209 + 1 f\
J of 198 /D

maar • ff W••••̂

YOKI DRINK MONA * m n
4 smaken, pak 1 liter 1 /l U
van 177 voor l ^«W

POUYKUR
POIV CREMESPOELING
tx e . 3 soorten Q>1Q
u* won 47S wnnr IJ^TÏJ

E fB| POLYKUR SHAMPOO
^ j 4 soorten OCQ

van 350 voor £O«f

BINNEN- EN
BUITENBAND onc
2 6 x 1 3/8 KM H
samen van 1 250 voor V W V

DEKORBAL one
8V2 inch 4 U ̂
van 595 voor WWW

TOP
FILTERZAKJES on
no 2, 80 stuks, Hl M
van 125 voor WW

WHITE HORSE
PUZZEL mnc
1000 stukjes AM^
van 595 voor ^ W W

LABELLO

LIPPENCRÈME QQ
van 175 voor l WW

i/nrrv MJIVI urnnjiiin

VERMICELLIE
middel of fijn
pak 250 gram

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG REKLAMES GELDIG VAN 18/9 TOT 24/9 1980



Hartelijk dank aan allen die
ons 25-jarig huwelijk door feli-
citaties en geschenken in ve-
lerlei vorm, tot een onvergete-
lijke dag voor ons hebben ge-
maakt.

M.KORNEGOOR
C.E. KORNEGOOR

NIJENDIJK

Vorden, september 1980
Galgengoorweg 17

Vrijdag a.s. begint de ver-
koop van een aantal
dames-, heren- en meisjes-
verhuur fietsen bij
Fietsenbedrijf Tragter

Diverse fietsen van het mo-
deljaar 1979 nog af te geven
tegen scherpe prijzen in de
merken Union-Raleigh-
Gazelle bij
Fietsenbedrijf Tragter,
Zutphenseweg

Weggevlogen een blauwe
parkiet. Gaarne tegen belo-
ning terug. Telefoon 6895

Vrijdag, zaterdag en zondag
a.s. Floralia tentoonstelling
in het Dorpscentrum. U komt
toch ook?

i(.

Te koop: 45 are snijmais bjj
J.W. Vlemingh, Slotsteeg 10,
Hengelo Gld.

Te koop: 1 jaar oude hond,
Chow-Chow, lief voor kinde-
ren. Tel. 05753-1507

Te koop: 1,35 ha. mais bij
H. Obbink, tel. 05752-1594,
Vordensebosweg 5, Vorden

Gratis af te halen: jong zwart
hondje.
Van Heeckerenstr. 2, Vorden

Te koop: ± 85 are snijmais.
A.A. Walgemoet, Deldense-
weg 11, telefoon 05752-2964

Te koop: 2,30 ha. mais.
Briefjes in te leveren tot zater-
dag 20 september 12 uur.
Pelgrum, Hamminkweg 4
Vorden

Gevraagd: Een goede hulp
in de huishouding voor 2
dagen per week.
De Bruin, Kruisdijk 3, tel. 2383

Rijdt Fongers

Sport-, trim- en racefietsen
— Runner v.a ƒ385,-
— Ascot v.a f 436,-
- Bato v.a f 498,-
- Cambridge v.a. f723,-
- Champion 10 vs f 440,-
- Sprint T 5 vs f 628,-
- Sprint R 10 vs f 719,-
- Course 10 vs f 676,-
- Criterium 10 vs f865,-

Uw tweewielerspecialist
Barink Nieuwstad 26 Vorden

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

Komt u ook op de Floralia
tentoonstelling a.s. vrijdag,
zaterdag en zondag? Er ligt
voor elke bezoeker een ver-
rassing klaar.

Verloren: groene fietstas.
Bij eventuele vinding bellen:
telefoon 05752-2375

Wie wil donderdagsmiddags
van 15.00-17.00 uur op onze
twee jongens, 5 en 8 jaar,
passen?
Telefoon 05752-2210

Met het hele gezin naar de
Floralia-tentoonstelling a.s
weekend. Doen!

Te koop: 95 are snijmais; 60
are kuilgras; eetaardappels
surprise en stoof peren.
G. Hummelink, tel. 05752-1252

Komt naar de Floralia-ten
toonstelling. Elke 55e bezoe-
ker ontvangt een extra verras-
sing, misschien hoort u tot de
gelukkigen.

RINUS LOMAN EN
WILLY WESSELINK

hopen te trouwen op donderdag 25 sep-
tember a.s. om 13.30 uur in het ge-
meentehuis te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats in
de Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld. om
14.15 uur door de weleerw. heer ds.
J.P. Kabel.

Receptie van 16.15 uur tot 17.15 uur in
café-rest. "De Boggelaar", Vordense-
weg 32, Warnsveld.

Warnsveld, Lansinkweg 3a
Hengelo Gld., Slotsteeg 15

Toekomstig adres:
Lansinkweg 3, 7231 RT Warnsveld

In plaats van kaarten

D.V. 25 september 1980 vier ik mijn 80ste verjaardag
en tevens herdenk ik het feit, dat ik 65 jaar lid ben van
de zangvereniging Excelsior.

De receptie vindt vanaf 19.30 uur plaats in Hotel Bak-
ker. U bent hartelijk welkom.

R. SCHOLTEN-BIJENHOF

Zutphenseweg 45
Vorden

Geheel onverwacht is uit onze vriendenkring wegge-
nomen

WILMA DE JONGE

Ze zal in onze herinnering blijven voortleven.
Marchel
Benno
René
Ger
Appie
Alfred

Vorden, 14 september 1980

Wegens familie-omstandigheden zal ons huwelijk op
19 september geen doorgang kunnen vinden.

WILLY BOS EN
GERRY DE JONGE

"Geloven doe je In de kerk."

Denkt u er zo over? Dan bent u misleid. Geloven is
een persoonlijk vertrouwen in Jezus Christus, als
UW VERLOSSER en ZALIGMAKER.

"Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men
hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet."

(Heb. 11:1)
Contactadres: Ruurloseweg 6

GEEF! OM EEN ANDER
DOEN!

In de week van 22 t/m 28 september is
de jaarlijkse inzameling voor de

Vereniging tot Steun aan de
Nierstichting Nederland

Uw geld is hard nodig voor o.a. meer
niertransplantaties, meer dialyse-appa-
ratuur, meer kinder dialyse, enz.

dus geef met gulle hand. DOEN!

UITSLAG V.T.P.-VERLOTING

Ie prijs: lot no. 891 (T.V.)
Verdere prijzen zijn gevallen op de nummers

647 819 685 718 787 855

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Weer volop chrysanthen uit eigen tuin, in diverse
kleuren!)

Het is nu planttijd voor uw herfstbloeiende bolge-
wassen o. a. cyclaam (voor in de tuin), herfsttijloos
en najaarscrocus.

Begin tijdig met uw tuinverandering.
We hebben voor u reeds een grote kollektie verplant-
bare heesters, coniferen en heide.

Neemt u eens een kijkje op de kwekerij, nu staat alles
nog in bloei.

Zutphenseweg 64 - Vorden - tel. 1508 b. g. g. 2054

Volksfeest te Linde
bij de oude molen

Vrijdag 26 september:

Deze herfst zijn ruiten troef

Wij hebben ze volop!!

Ook hebben we mooie boude voor jacks

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeo $
^ Bezoekt vrijdag 26 en zaterdag 27 september het grote g
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19.30 uur: Toneelvereniging "De Meene" uit Zelhem met
blijspel (3 bedrijven) in dialect:
" Lievevrou webedstroo"

Zaterdag 27 september:

O
O
O

O
o
o

10.00 uur: Vogel-, bel- en schijfschieten
13.00 uur: Officiële opening door voorzitter, de heer G.

Groot Jebbink, waarna vendelzwaaien door de
heer J. Berenpas

13.00 tot 17.00 uur: Gratis draaien voor alle schoolgaande
kinderen

13.30 uur: Aanvang Volks- en Kinderspelen o.m. dogcarrij-
den dames, doeltrappen dames, ringwerpen da-
mes, kegelbaan, ballerospel, korfballen dames
en heren, hockeyspel, enz.

17.00 uur: Prijsuitreiking

's Avonds groot dansfestijn
met de Flamingo's!!!

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

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

iekte laat het afweten

volkorenbrood gaat eten J magazijn-aSSÏStent
VERS VAN UW
ECHTE BAKKER

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18, Vorden -Tel. 1384

Vrijdag 19 september a.s. starten wij weer met een

3-WEKI .IJKSE ACTIE
op de weekmarkt.

Tal van leuke attenties en prijzen kunt u winnen

als u op de markt koopt.

Bekendmaking der winnaars tijdens de
verlotingsmarkt van 3 oktober a.s. om 11.00 uur

HOOFDPRIJS:
EEN DAMES- OF HERENRIJWIEL

NAAR KEUZE

Sorbo huishoudprodukten

Op onze computerafdeling hebben wij plaats voor een jonge

man voor opleiding

computer-operator
D Leeftijd: 18-22 jaar

D Opleiding: Mavo- of Havo-niveau

In ons centrale magazijn hebben wij plaats voor een

D Leeftijd: 19-22 jaar

D Opleiding: Mavo-niveau

Sollicitaties te richten aan:

SORBO NEDERLAND B.V.
Nedacweg 4, Vorden, telefoon 05752-1773 af deling personeelszaken

WEEKAANBIEDING
Vlotte heren instapschoen in moderne bordeauxkleur.
Normaal 84,95

Deze week slechts 59,95
WULLINK

vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

KINDERKLEDING van

RUURLO

modieus, stoeisterk en goedkoop
Ook hier kunt u zelf kombineren.

Kleuren en artikelen op elkaar afgestemd.

BIJ AANKOOP VAN KINDERKLEDING
BOVEN 25, EEN POSTER EN STICKER KADO

Woensdagsmiddags open
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CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 18 september 1980
42ejaargangnr. 29

Vorden 3 en vorden 5 ontvingen nieuwe trainingsjacks van café-bar "De Herberg",
wat uiteraard zeer op prijs werd gesteld.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

VOETBAL

Verdiende 2-0 zege van
Vorden op RKZVC

Achteraf bezien heeft Vorden deze zon-
dag weinig moeite gehad om RKZVC uit
Zieuwent (dat vergeleken bij vorig sie-
zoen aanvallend duidelijk aan kracht
heeft ingeboet) met 2-0 te verslaan.
Voor de rust was het spelpeil niet al te
hoog, hoewel de ploeg uit zieuwent
meer aan de bal was. Weifelend optre-
den van Vorden-doelman Wim Harms
werd door de RKZVC voorhoede niet
afgestraft. Eenmaal had Harms alle ge-
luk van de wereld toen een enorme spet-
ter van Bokkes tegen de onderkant van
de lat belandde. De rust ging in met
dubbelblanke stand.
Na de rust een beter spelend Vorden.
Een fraai schot van Hans Lenselink die
evenals Andre v.d. Vlekkert op een
goed gespeelde wedstrijd kan terug zien,
werd uitstekend door de RKZVC doel-
man gestopt. Jan Addink schoot even
later rakelings voor langs. Omstreeks de
vijftiende minuut werd de score geo-
pend. Geert Heersink nam op links een
hoekschop. De bal werd scherp voorge-
zet en door Jan Addink ingekopt 1-0.
Enkele minuten later kopte Jan Addink
tegen de lat terwijl de doorgebroken
Chris Hissink op het laatste moment
werd afgestopt. Tien minuten voor tijd
viel de beslissing. Uit een voorzet van
Andre v.d. Vlekkert kopte Jan Addink
op fraaie wijze in 2-0.

Uitslagen v.v. Vorden zondag 14 sep-
tember
Vorden-R.K.Z.V.C. 2-0
Socii2-Vorden21-4
Vorden 3 - Loenermark 6 1-2
Vorden 4 - Brummen 4 1-4
Socii 4 - Vorden 5 0-3
Erica'76 7-Vorden 6 0-4
SCS 4 - Vonden 7 1-3
Vorden 8 - Be Quick 7 2-5
Vorden 9 - Sp. Lochem 8 1-3
Programma v.v. Vorden zaterdag 20
september
Vorden AO - Erica AO
KSV Al-Vorden Al
Wilh.SSS BI-Vorden BI
Vorden B2-Dieren B l
Steenderen Cl - Vorden Cl
Vorden C2 - Eerbeek C3

Programma v.v. Vorden zondag 21
september
Witkampers - Vorden
Vorden 2 - Viod 2
Vorden 3 vrij
Vorden 4 - Zutphania 3
Erica 6 - Vorden 5
Vorden 6 - Lochem 7
Vorden 7 - Lochem 9
Witkampers 7 - Vorden 8
Socii 6 - Vorden 9

SVBV l - Ratti 1:1-1
SVBV en Ratti hebben in een spannende
wedstrijd de punten eerlijk verdeeld: 1-
1 Na enkele SVBV-aanvallen probeerde
ook de Ratti-ploeg vat op het spel te
krijgen, maar men speelde niet agressief
genoeg. Na een kwartier werd B. Over-
beek bij de Rattianen vervangen door
Martin Heuvelink. De thuisclub kon
tien minuten voor rust de score openen
via de middenvoor, die een lage bal
achter doelman Huitink plaatste: 1-0.
Na de thee kwamen de gasten er beter
in. Martin heuvelink moest wegens een
hoofdblessure worden vervangen door
Wim Koers. Na een kwartier kon laatst-
genoemde een goed opgezette aanval
met een schot van twintig meter afrond-
den en de stand was gelijk: 1-1. Vlak
voor het laatste signaal werd een door
SVBV ingeschoten doelpunt terecht
afgekeurd wegens hinderen van de Rat-
ti-doelman.

s.v. Oversteege l - s.v. Ratti l,
af d zaterdag 0-3
s.v. Ratti moest uit tegen s.v.
Oversteege uit Doetinchem wat altijd
nog een zware klus is. B. Smeitink
scoorde in de 2e min., door goed
aangeven van J. Nijenhuis. Dit snelle
doelpunt was een goede rugge steun
voor s.v. Ratti.
s.v. Ratti rukte keer op keer op naar het
doel van s.v. Oversteege. Zowas het in
de 29 min. B. Wonnink die een
prachtige voorzet gaf doch een verde-
diger kon niet anders dan glijdend de
bal in eigen doel te plaatsen.
Het was 4 min. later toen de doelman
van s.v. Ratti H. Tijink de bal in een
keer naar H. Klein Ikkink speelde, en
die omspeelde een par verdedigers en
maakte er 3-0 van. Na de rust dacht s.v.
Ratti het moeilijk te krijgen maar dat
viel goed mee. Ze wisten de stand te
handhaven.

Dames Ratti 1-Sp. Teuge 13-1
De dames van Ratti ontvingen de dames
van sp. Teuge thuis. Door aanvallend
voetbal kwam na enkele gemiste kansen
een voorzet van Everdien Groot
Jebbink en de laatste vrouw van sp.
Teuge verblijdde ons met een eigen goal
1-0.
Kort na de aftrap scoorde Brigit Bos 2-
0. Maar door een misverstand kwam na
een corne de stand op 2-1. Met deze
stand gingen ze de tweede helft in.
Everdien Groot Jebbink en Ria
Spithoven werden door blessures ver-
vangen door Willie Schouten en Yvonne
Spithoven. Het gelukte Anita Berendsen
tenslotte de eindstand op 3-1 te brengen.
Ook zijn de dames van Ratti l poulle
winnaar geworden in het beker pro-
gramma. Dus staat er nog een zwaar
programma te wachten.

Uitslagen s.v. Ratti 13-14 september
af d. zaterdag:
F.C. Oversteege l - s.v. Ratti l 0-3
s.v. Ratti 2- SSSE 3 l-3
s.v. Ratti 3 - Oldenkotte l 0-1

s.v. Ratti 4-DZC 6 l-O
afd. Jeugd:
s.v. Ratti Cl - Dierense Boys Cl 3-4
afd. Zondag:
SVBV l -s.v. Ratti l 1-1
s.v. Ratti 2 - Zutphania 5 0-0
afd. Dames:
s.v. Ratti l -sp. Teuge l 3-1

Programma s.v. Ratti 20-21 september
afd. Zaterdag:
s.v. Ratti l - sp. Eefde l
sp. Haad - s.v. Ratti 2

s.v. Ratti4-DZSV5
afd. Jeugd:
s.v. Ratti Al - sp. Neede Al
sp. Brummen B2 - s.v. Ratti BI
sp. LocjJ^C2-s.v. Ratti Cl
afd. Zonrrag:
s.v. Ratti l - Mariënvelde l
Be Quick 6 -s. v. Ratti 2
s.v. Ratti 3 - Baakse Boys 4
s.v. Ratti 4 -SVBV 5
afd. Dames:
Columbia l - s.v. Ratti l
Oeken l - s.v. Ratti 2

WATERPOLO

Waterpolo
Nipte 5-nederlaag voor vorden tegen
OKK
In een gelijkopgaande wedstrijd hebben
de heren van Vorden de competitiewed-
strijd tegen OKK uit Eerbeek met 5-4
verloren. De eerste periode werd met
dubbelblanke stand afgesloten. In de
tweede periode nam OKK een 2-0
voorsprong waarna G. van Bemmel tot
2-1 verkleinde. In de derde periode
toonde OKK zich opnieuw wat slagvaar-
diger en liep uit tot 4-1. In de laatste
speelperiode brachten achtereenvolgens
Arjan Mengerink en KierKnol de span-
ning terug 4-3. Nadat OKK de
voorsprong opnieuw had vergroot 5-3,
zorgde Kier Knol voor de 5-4 eindstand.

Damcompetitie DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van
de Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld:
Hoenink-Breuker 1-1, Wansink-Wen-
tink 2-0, Esselink-Lamers 0-2.
Deze week komt het tweede tiental van
DCV voor de competitie uit tegen DIOS
2 uit Eibergen. Een belangrijke werd-
strijd omdat DIOS 2 als een kampioens-
kandidaat wordt aangemerkt. DCV 3
speelt thuis tegen WDV 2 uit Winters-
wijk. Voor de juniorencompetitie wer-
den de volgende wedstrijden gespeeld.
W. Rietman-N de Klerk 2-0, J. Dijk-H.
Dijk 0-2, G. Brummelman-H. Hoek-
man 2-0.
Aspiranten/Pupillen: Groep 1. E.
Brummelman-H. v.d. Kamer 2-0, A.
Plijter-E. te Velthuis 0-2, M. van Burk-
J. Sluiter 0-2, R. Slutter-M. Boerkamp
2-0

groep 2:R. Lichtenberg-G. Brinkman 2-
0, F. Rouwenhorst-P. Besselink 2-0, R.
Bulten-H. v.d. Kamer 0-2
groep 3: H. Berenpas-B, van Zuilekom
2-0, E. Hengeveld-R. Mullink 2-0, B.
Voortman-H. Norde 0-2, H. norde-E.
Hengeveld 0-2

Monsterzege vordense
dammers
Het eerste tiental van DCV Vorden
heeft dit weekend weinig moeite gehad
met NOAD uit Nijmegen. Het derde
team van deze club werd met een 16-4
nederlaag huiswaarts gestuurd. De indi-
viduele uitslagen waren: T. Harmsma -
D. van Os 2-0; H. Grotenhuis - S.
Migchelbrink 1-1; J. Krajenbrink - H.
Spaan 2-0; H. Ruesink - R. Migchel-
brink 2-0; A. Wassink - H. Rutjes 2-0;
H. Graaskamp - P. Kokke 2-0; W.
Wesselink - H. Huinck 2-0; T. Sluiter -
P. Zegers 1-1. Deze week gaat DCV
Vorden op bezoek bij WSDV uil Wage-
ningen.

TOUWTREKKEN

Nederlandse touwtrekkers
naar Wereldkampioen-
schappen in Basel
Heure en Bisons zeer sterk
Twintig NTB-ploegen in Open Kam-
pioenschappen
Over enkele dagen zullen liefst 22 Ne-
derlandse touwtrekploegen, al of niet
begeleid door supporters, uit Oost-Gel-
derland, De Veluwe, Twente, Friesland
en Noord-Holland voor een complete
Nederlandse "touwtrekinvasie" zorgen
in het Zwitserse Basel. Onder hen zijn
de bondsploegen: Heure uit Borculo en
de Bisons uit Beltrum, d^zullen pro-
beren om de vaderlands^P^uren hoog
te houden op de Wereldkampioenschap
en die op zaterdag 27 en zondag 28 sep-
tember aldaar worden gehouden.
De Wereldkampioenschappen 1980
worden georganiseerd do^^e Zwitserse
Touwtrekkers Bond oi^p auspiciën
van de TWIF de Tug-of-War Interna-
tional Federation (Internationale Touw-
trekkers Bond). Hieraan zullen behalve
de teams van Zwitserland ploegen deel-
nemen uit Noord-Ierland, Republiek
Ierland, Italië, Zweden, Frankrijk, Wa-
les, Duitsland, Engeland, Yersey, Au-
stralië, Amerika en Nederland. Er
wordt getrokken in de 720 en 640 kg.
klasse, terwijl voorafgaande aan de
WK, de zgn. Open Kampioenschappen -
dit zijn vriendschappelijke krachtme-
tingen - tussen de aangesloten landen
zullen plaatshebben op 25 en 26 septem-
ber. Nederland, dus de Nederlandse
Touwtrekkers Bond, is dit jaar zeer
sterk vertegenwoordigd in de Open
Kampioenschappen, niet minder dan 20
teams hebben ingeschreven.

Chef d'equipe van de Nederlandse
afvaardiging is Henk Jansen uit Eiber-
gen. De offieciële Nederlandse delgega-
tie bestaat verder uit de masseurs de he-
ren F. Douglas uit Neede, Jan Poorter-
man en Bennie Fokkink. Wedstrijdlei-

ders zijn de heren Tonnie de haan,
Henk Nijenhuis en Ap Steenblik.
Twintig "open" teams
Aan de Open wedstrijden zullen voor
Nederland uitkomen, in de 560 kg.
klasse: Eibergen, EHTC (Hall-Eerbeek)
en Heure. In de 640 kg. klasse: Bath-
men, Bisons, Bosma (Noord), Britsum
(Noord), Eibergen, EHTC, Heure, Oc-
topus (West), Oosterwijk (Zelhem) en
Vorden. In de 720 kg. klasse: Britsum,
Eibergen, EHTC, Heure, Oude Jans
(West), Sneek en Twente. De nederland-
se ploegen vertrekken woensdag 23 sep-
tember per bus naar Basel. Hen wacht
een interessante maar zware strijd. Veel
succes!

L.R. en P.C.
"De Graafschap"
Op het concours te Gorssel afgelopen
zondag behaalde de ponyclub bij de
viertallen een eerste prijs. Ook indivi-
deel waren er eerste prijzen: Erik Par-
dijs in het springen zware klasse en Eve-
lien Ruitenberg met Hera in de klasse
L2-dressuur. Albert Bielderman met E-
vening Sunset was in deze L2-dressuur
goede tweede. Albert behaalde boven-
dien bij het B-springen nog een negende
prijs. Ina Sloëtjes met Helenius werd 6e
in de L-dressuur. Bij de paarden behaal-
de Annelien Weening met Ronnie zater-
dag een zesde prijs in de L-dressuur.

Oranjevereniging vorden
Afgelopen zaterdag draaide de film van het Kronings- en Bevrijdingsfeest voor de
derde keer in successie in het Dorpscentrum. Meer dan 1100 belangstellenden
hebben acte de présence gegeven. Als bestuur der Oranjevereniging zijn wij blij
met dit enthousiasme en diverse malen is er al gevraagd wanneer de films een vol-
gende keer gedraaid zullen worden.

Er waren kijkers die hadden graag ge-
wild dat de beelden iets dichter bij wa-
ren gehaald. Ter verduidelijking willen
wij even hieraan toevoegen dat de be-
doeling was, in de film van 1980, zoveel
mogelijk samen te vatten van het gebeu-
ren. Door technische omstandigheden
was het niet mogelijk om op grootbeeld
te projecteren, waardoor de personen
niet altijd helemaal kenbaar waren. De
samenwerking van het gehele feestge-
beuren in een uur tijd is door de film-
cyneast toch op bijzondere wijze ge-
filmd. Een ieder kon toch weer de sfeer
proeven die er heerste. Een stuk historie
is in ieder geval vastgelegd.
Ja. het oude Vorden. Een film apart.
Unieke opnames waren dat. Wat heeft
iedereen hiervan genoten. Een echt
stukje kunstwerk. Velen hebben gerea-

geerd in de positieven zin en vragen naar
een prolongastie!
U kunt er van verzekerd zijn, dat deze
films een apart plaatsje krijgen in het ar-
chief der Oranjevereniging.
De bejaarden krijden de films natuurlijk
ook te zien. Wij komen wel naar U toe.
De beloofde rijtoer komt dit jaar te ver-
vallen. De weergoden hebben dit jaar
niet altijd meegewerkt. Vergeten doen
wij U niet. U hoort wel wanneer de film
gedraaid wordt!!!
Wij gaan nu maar eens weer denken aan
het volgende jaar. Wie weet misschien
doen we het dan eens dunnetjes over.
Misschien is een woord wat niet past in
dit gebeuren! U
U hoort en ziet wel van ons. Met z'n
allen lukt het vast!!!

Bestuur oranjevereniging.

Groot volksfeest in linde
Vrijdag 26 en zaterdag 27 september
Volgende week, op vrijdag 26 en zaterdag 27 september wordt in de buurtschap
Linde het historische Volksfeest gehouden. Niet voor niets behoort 't Linde tot
een van de oudste plattelandsbuurtschappen van Vorden, want het is al voor de
114de keer dat men het feest organiseert. Dat kan daar ook omdat er een uitste-
kende onderlinge verstandhouding heerst tussen de ingezetenen, zodat het feest elk
jaar opnieuw een jaarlijks hoogtepunt wordt.

De historische oude molen van het
Linde, gebouwd in de vorige eeuw, zal
het centrale punt zijn waaromheen de
feestelijkheden worden gehouden. De
heer Koch zal ongetwijfeld weer zijn
medewerking geven om de gevavoi-
seerde molen ter gelegenheid van het
feest te laten draaien. In de wei tegen
over de molen (van de Fam. Menkveld)
zal een grote feesttent verrijzen, waar
vijdag 26 september het feest wordt
ingeluid met de opvoering van een blij-
spel in dialect. Het stuk, getiteld: "Lie-
vevouwenbedstroo" (drie bedrijven)
wordt op de planken gebracht door de
toneelvereniging "De Meene" uit Zel-
hem.

Zaterdagmorgen begint het vogel-
schieten, het bal- en schijfschieten. Het
eerste schot bij het vogelschieten wordt
gelost door de oude koning van 1979

Han Eskes, daarna beproeft burge-
meester mr. M. Vunderink zijn geluk.
Volkfeestvoorzitter G. Groot Jebbink
opent het feest 's middags, waarbij Jan
Berenpas als gewoonlijk het vaandel
zwaait voor de nieuwe koning en ko-
ningin. Sursum Corda in vol ornaat zal
met majorettes en drumband weer mu-
zikale medewerking verlenen. 's
Middags beginnen d e Volks- en kinder-
spelen. Onder meer het aloude dogcar-
rijden voor dames, doeltrappen en ring-
werpen voor dames, ballerospel, korf-
ballen, hockeyspel enz. Voor de kinde-
ren zijn er spelletjes voor alle leeftijden
en gratis draaien voor alle schoolgaande
jeugd.
zaterdagavond is de prijsuitreiking,
waarna het feest wordt besloten met
muzikale medewerking van de Flamin-
go's.

'Bizar gedoe" op de
vordense tennisbanen
De vordense tennisvereniging V.T.P.
heeft ter afsluiting van het eerste lu-
strum een bijzonder toernooi georgani-
seerd. Gestoken in allerlei kostuums en
gewapend met parapluie, kromme ra-
ckets en fantasienamen snelden niet
meer herkenbare tennissers over de

baan. Mister "Strakkinga" (vanwege
het strakke pak) moest het opnemen
tegen zigeuners, wintersporters. Zorro
speelde tegen een ballerina etc. Onder-
broken door trompetgeschal werd dit
toernooi een succesvol gebeuren.

De barbecue plus feestelijke afsluiting
was eveneens geslaagd. De oudere ju-
niorleden hadden een belangrijk aan-

deel in het welslagen van het tweede ge-
deelte van de avond. De belangstelling
van senior- en juniorleden was zodanig
dat alle beschikbare ruimtes in het club-
huis moesten worden aangepast en ver-
sierd. Voor de jongste junioren werd
een tekenwedstrijd gehouden. Hét ten-
nisseizoen voor V.T.P. is thans afgeslo-
ten. Zolang de weersomstandheden het
toelaten blijven de banen wel open.
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Te koop: Honda Civic, 5
deurs AT zilver 1980.
Autom. Groeneveld, Lochem
Telefoon 05730-4055

Te koop: Honda Civic, 3
deurs geel 1976.
Autom. Groeneveld, Lochem
Telefoon 05730-4055

Te koop: Honda 550 F, bj.
'76, km.st. 43500 gietwielen,
spec. paint, tankzitcomb.,
dubbelschijf.
Prijs: f 2900,
Wiggers, Eikenlaan 8, Vorden
Telefoon 05752-6415

Eigen merk sigaren
door vakmensen gemaakt

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

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

De liefde verandert met het vel.
Is het niet waar dan feliciteer ik

u wel.
Voor verandering van schrale

grond.
Gebruikt u pro deo onze str...

Henk Graaskamp, Ruurlose-
weg

REPARATIE j
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar (

DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Te koop: stacaravan, 8 x
2,86. G.A. Rossel, Deldense-
weg 6

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

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 18,-

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

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.

Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wielig

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

JOWE
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

Adverteren

doet verkopen

Nieuw: model „Space".
Met stoere astronauten-
figuurtjes in diverse

frisse kleuren.

Het enige
dat zitten
blijft is

ten Cate Certiform.
Op het rapport van ten Cate staat bij

„zitten blijven" een tien voor Certiform elasti-
sche katoen. Daarmee is ten Cate onbetwist de
beste van de klas. Met prima cijfers voor de
pasvorm. En zonder strafwerk heel wat
kinderjaren lang.

Stoer van kleur, strak van model, ook
na vele keren wassen, gewoon met het witgoed
in de machine tot 95 °C.

Koop daarom voor uw kinderen
ondergoed van ten Cate. En laat het zitten
blijven maar aan Certiform over!

Certiform
elastische katoen

Praktische mode voor bodyenbeen.
Verkrijgbaar bij:

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.

OPEN HAARD
bron van gezelligheid en energiebesparend

Open haard, bron van gezelligheid, reden voor sfeervolle gesprekken. In de loeiende vlammen staren en
bedenken welk blok er nu op moet.

Dat is het helemaal. Zulke haarden levert H.C.I. in verschillende uitvoeringen, geheel naar eigen wens zoals

INBOUWHAARDEN MET STEENMOTIEF
VOORZET OPEN HAARDEN

HANG OPEN HAARDEN
OPEN HAARDEN MET LUCHTVERWARMING

OPEN HAARDEN OP C.V. INSTALLATIE (energiebesparend tot 40%)
GAS OPEN HAARDEN

H.C.I. levert ook alle accessoires voor sfeervol stoken.

Om een indruk te krijgen van wat mogelijk is met een open haard, moet u eens in onze showroom kijken.

VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

BOUWMAT.CEIMTRUM U.B.l

V Binnenweg 4, Ulft, tel. 08356-3141 lf

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G.), tel. 05753-2121

Koop een lot van de

Vordense marktverloting

U hebt dan kans op een
prachtige prijs en u steunt de
aktiviteiten van de marktvereniging.

ZE ZIJN ER NU NOG..

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

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Wilt u deze winter

veilig
warm zitten, laat dan uw ketel en
kachels vakkundig controleren
en schoonmaken.

C. Lakerveld
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Erkend gas- en watertechnisch installateur

Nu volop in voorraad

Hollandse Droogbloemen
Weekendreklame

l bos Chrysanten ƒ 2,25
Maandag 22' september gesloten

Bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijkerman
net iets beter, net even anders

BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN

Mocht u deze klok
tegenkomen.
De^e meneer is het slachtoffer van

betreurenswaardige onderver^ekering.
Toen zijn fraaie klok

werd ontvreemd, bleek dat
onvoldoende door zijn
verzekering te zijn gedekt.

Een gewaarschuwd
mens telt voor twee*

Loop even bij ons
binnen, om te praten over
uw verzekeringen*

Rabobank
Bijdetijdsc

verzekeringen.



'Losse verkoop:
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

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

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

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

Radio/
rv-servlce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

TAXI ZIEKENVERVOER

in de gemeente Vorden voor particuliere

en ziekenfonds patiënten, wordt gaarne

verzorgd door

TAXIBEDRIJF TRAGTER
Zutphenseweg 85 - Telefoon 05752-1256

Samen in de
'Western-look'

Zonnige schoenmode in de donkere
wintermaanden. Western boots voor Dezelfde

Kompleet met H! en met treklusies.
schuine hak
en treklusjes.

41/46

99,90

Texas-stijl laars voor hem
en voor haar. Daar loop
je mee vooruit. Perfekt
passende sportieve laars

met rechte hak.
36/40

Schoenen
ctk-i \ \ ami

,—.- Keparanc

M'- J/KKINK

94,90
41/46 ƒ99,90

tegolMonitoirkcukeni
In onze showroom kunnen we u een
keuze laten maken uit 150 soorten
en kleuren wandtegels, mozaïekte-
geltjes en vloertegels, tegels tegen
zeer aantrekkelijke prijzen.
Kom kijken in onze showroom.
Nu uitgebreid tot 10 verschillende
kleuren sanitair.
Tevens bijpassende tegels voor
wand en vloer.
Diverse accessoires in chroom, pvc-
en houtmotief.
Nu ook leverbaar badkamermeube-
len in wit, groen, beige.
Tevens in mahonie en massief eiken.
(Ook ideaal voor de slaapkamer.)

bouuumcftl

Deze badkamer
zoals geshowd:

f 795,-
in de kleuren
Bah. beige
Mosgroen
Kal. geel

(Excl. tegels en badwand)

SERVICE GARANTIE KWALITEIT

centrum fcheffer
brinkuieg 32 zelhem tel.08342-1376

Adverteren kost geld

Nieuwstad 14 Vnulai - U-ld' iHui OS7s: 2.186 niet adverteren kost meer geld

OPHEEI bij
fcaws Aowt

KINDERMODE
— MHERENMODE

25
Raadhuisstraat 22. Vorden - Telefoon 1367
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Joods nieuwjaar,
Rosj Hashana

Vorige week donderdag is het Joodse
Nieuwe jaar begonnen. Het jaar 5740.
De Joden tellen de jaren namelijk vanaf
het moment waarop, volgens de Joodse
overlevering, God de wereld geschapen
heeft. De eerste tien dagen van 't Joodse
nieuwe jaar zijn dagen van gebed, boete
en vasten en lopen uit op de Grote Ver-
zoendag, a.s. zaterdag 20 september.
God de Heer verzoent onze schuld. Hij
is genadig en barmhartig. We wensen
het volk Israël een gezegend Nieuw-jaar
toe! "Bidt Jeruzalem vrede toe...."
(Psalm 122)

Kapel de Wildenborch

De kerkgangers van zondagmorgen j.l.
in de Kapel de Wildenborch konden
duidelijk zien: dat enkele leden van het
Kapelbestuur samen met enige anderen
in de voorbije maanden, in vrije uren,
de Kapel van binnen en van buiten een
flinke opknapbeurt gegeven hebben.
Vooral het interieur van de kapel-zaal
ziet er fraai uit: de balken zijn donker-
bruin geschilderd, de wanden met
spaanplaat en schrootjes betimmerd en
geverfd. De opknapbeurt gaat nog
steeds door. Binnenkort wordt in de
zaal de centrale verwarming
aangebracht en aangesloten. De hele
buurtschap maakt op gezette tijden ge-
BRUIK VAN DEZE Kapel. Op de
tweede en vierde zondag van de maand
wordt in de Kapel-zaal een kerkdienst
gehouden, uitgaande van de Kerkeraad
van de Hervormde gemeente.

Bloemendienst in de dorpskerk
a.s. Zondagmorgen 21 september zal in
de Hervormde kerk de jaarlijkse
bloemendienst gehouden worden in sa-
menwerking met Zondagschool (Dorp
en Medler/Linde) en de Jeugdkerk. In
deze gezinsdienst zal D. V. de Heilige

Doop bediend worden. De samenzang
wordt begeleid door orgel, trompet en
combo. Na de dienst wordt vanuit de
kerk een bloemengroet gebracht aan zie-
ken en bejaarden en aan de bewoners
van het bejaardencentrum en de ver-
pleegtehuizen in onze gemeente.
Eenieder wordt graag de gelegenheid
gegeven om BLOEMEN naar de kerk te
brengen en wel op a.s. zaterdagmorgen
20 september, ingang onder de toren, er
worden voor deze Bloemendienst-Ge-
zinsdienst liturgieën gestencild.
Iedereen is zeer welkom. Voor de klein-
sten is er elke morgen, elke zondagmor-
gen kinderoppas in zaaltje 3 in "de
Voorde".

Gezamenlijke jeugddienst

a.s. Zondagavond 21 september wordt
er in de Hervormde dorpskerk een geza-
menlijke, interkerkelijke Jeugddienst
gehouden waarin dan hoopt voor te
gaan ds.Wiersinga, Gereformeerd pre-
dikant te Winterswijk.
Aan deze dienst hopen mee te werken le-
den van de Inter-kerkelijke jeugddienst
commissie en ook het R.K.
Jongerenkoor Emmanuel uit Zutphen.

De vredesweek 1980

Van 21-28 september wordt landelijk
gehouden de Vredesweek. Aan
belangstellenden zal op zondag 21
september na de kerkdienst de Vredes-
krant worden uitgereikt en aangeboden.
De plaatselijke afdeling van het I.K.V.
(Inter Kerkelijke Vredesberaad) houdt
een avond op donderdag 25 september
in "de Voorde".
Thema: "Zelfbehoud of zelfvernieti-
ging". Het doel van deze avond is: be-
zinning op de vragen: Waarheen zijn
wij op weg?"
En: "Wat heeft de Bijbelse boodschap
ons in deze te zeggen", de heer H. van
Eyk te Vorden hoopt de inleiding te
houden. Daarna zal er gelegenheid zijn
om in kleine groepen nader op het
thema, de inleiding in te gaan. Het gaat
deze I.K.V.-avond niet om indoktrina-
tie, de ander onze mening opleggen...,
maar om het samen nadenken over
centrale vragen ten aanzien van de kern-
bewapening.

De kerkdienst op volgende week
zondagmorgen 28 september zal ook ge-
wijd zijn aan de VREDE.

Eenieder is zeer welkom op de I.K.V.-
avond midden in de Vredesweek 1980 en
wel Donderdagavond in "de Voorde".

Koningin Wilhelmina-
fonds
De grote K.W.F, collecte, gehouden in
het kader van de landelijke aktie 1980,
heeft in Vorden een bedrag van
ƒ7827,79 opgebracht. In 1979 bracht de
collecte ƒ 6909,35 op.
Hartelijk dank voor uw financiële bij-
drage en medewerking.

Bestuur K.W. F. afd. vorden

SSjaarNutsfloralia
Als op 19 september a.s. Floralia haar
poorten opent, zal dit voor de 55e keer
zijn. In de grote zaal van het Dorpscen-
trum zal deze jubileumtentoonstelling te
bezichtigen zijn op 19, 20 en 21 septem-
ber. De schooljeugd zal er weer verte-
genwoordigd zijn met de door hen op-
gekweekte stekplanten en ook van de
volwassenen hoopt het bestuur vele in-
zendingen te krijgen.
De Vordense bloemist de heer Dijker-
man heeft evenals voorgaande jaren
toegezegd een stand te verzorgen en dit
jaar zal ook de firma Kettelerij verte-
genwoordigd zijn met een inzending
evenals de tuinbouwschool uit Borculo.
Al met al dus beslist de moeite waard
om een bezoek te brengen aan de Flora-
lia-tentoonstelling op één van de boven-
genoemde dagen en ter ere van het 55-
jarig bestaan ontvangt iedere bezoeker
een verrassing.

Niet alle
mocassins
zijn hetzelfde
Deze CRISTALL mocassin bij-
voorbeeld is net zo soepel als
iedere mocassin, dat wel. Het
verschil zit in de versteviging
in de voetholte, waardoor de
schoen vormvast is. Bovendien
heeft deze mocassin een voet-
vorm binnenzool. Ook u zult
enthousiast zijn met

WUL INK

De mocassin
met voetbed

vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Toch wel jammer da'w van 't jaor zelf gin slabeuntjes heb, Gart-
Jan," begon Mina van 't Koeslag onder 't ett'n.
"Koop t'r dan wat at ze o w zo graag lust."
Oh nee, daor 's gin betaal'n an."
Gruunte kopen dei'j Mina van 't Koeslag nooit. Zee hadd'n zelf un
goeie lappe grond bi'j huus en daor konn'n ze van alles wel zovölle
vebouw'n dat ze 't hele jaor deur uut eigen hof konn'n ett'n. Andere
jaorn hadd'n ze ok altied bonen zat ehad, meer dan Gart-Jan lief was
want hee luss'n ze eigenluk helemaols neet. Mina gooien um altied
wel un kladde op 't bord en hee at ze dan ok wel altied op maor met
tegenzin. Van mei had e daor radikaal un ende an will'n maak'n.
Naodat e too 's nachts goed ereagend had was volgens De Bilt de
eerste dage mooi zunnug weer te vewachten.
"k Zal't roet tussen de stene en op 't hofpad maor us effen dood-
spuiten," had e tegen Mina ezeg. Met 't hofpad en de stene had e ok
de slabeuntjes de volle laoge egeven. Dat leste had zien buurman ok
toevallug wel ezien maor den zol zien mond d'r wel oaver too holl'n
tegen Mina. Mina had un wekke later wel ezeen dat de bonen 't
besunder slech deien maor dat zol wel an 't weer ligg'n. Zo now en
dan begon ze d'r nog wel us over te nöl'n. Ok gisteraovund nog, op
un vejeursdag vesite in de buurte, had ze zitt'n klagen dat zee gin
bone in de flesse kregen.

"Wi'j bunt mooi vrog met 't ett'n, dan kan'k zo mien haor nog effen
doen." Zee wol un paar dage nao eur zuster in Amsterdam en wol
d'r toch nog un betjen beheurluk uutzien. Zee had dat net goed en
wel ezeg too buurman Hagenbek achter de deure hen kwam met un
mande vol bonen.
"Jao, wi'j heurn gisteraovund da'j d'r zelf gin hadd'n, daorumme
hef mien vrouw mien met un mande vol hierhen estuurd, wi'j dach-
ten d'r ow un plezier met te doen."
"Oh jao, natuurluk bunne wi'j d'r besunder bli'j met." Ze mos ze
now vanaovund nog wel inwekk'n maor zovölle waarn 't t'r now ok
weer neet.

'n Eersten buurman was net goed en wel weer weg of 'n tweeden ston
al op de stoepe. Ok met bonen. Mina begon al bedenkeluk te kiek'n
en dat wier nog arger too 'n darden en vierden ok nog met bonen an
kwamm'n zett'n. Gart-jan, die zich anders nooit met de huusholling
bemuuen, mos nao 't ett'n drek met 't afhaal'n beginn'n net zolange
tot e zelf haos bone was.
"Zee heb ow un mooie luus in 'n nekke epot, i'j ok met ow geklaagte
oaver die bonen, i'j kont margen wel in huus blieven."
"t Kan mien neet schealen hoo late of 't wöd, ik gao margen uut,
daor rekken maor wel op."
En late wodd'n 't ok wel, 's nachts um twee uur hadd'n ze alles ine-
wekt. |

Un paar buurluu habt Gart-Jan 'n anderen dag nog opebeld um te
vraogen of e nog bonen mos. 't Enugste wat ze te heurn kregen was:
'' Barst veur mien part.''
A'j Gart-Jan soms tegen komp vraog um dan maor neet hoo 't met
de bonen geet want dan wod e soms hellug. Maor wie zol dan nao
zoiets neet wodd'n, bi'j ons in d'n Achterhook. H. Leestman

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk
Briefpapier, enveloppen, rekeningen, folders,

Agentschap te Hengelo G:

drogisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo - Telefoon 2062

schildersbedrijf ,
bennie harmsen
verf & wandbekleding

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

Rliaal te Zutphen:

boekdruk-offset

J wevo druk
i/OO laarstraat 49 - 51

7201 eb zutphen-tel. 05750-12306

n n



Volvo Daf Peugeot Verkoop-Service
(2) VOLVO 343 DL automaat 1977 v.a. f 9.900,
(2) VOLVO 343 DL automaat 1978 v.a. f 13.750,
(1) VOLVO 142 S 1971 f 1.900,
(1) PEUGEOT 304 SL break LPG 1977 f 8.700,
(1) PEUGEOT 504 GL diesel 1978 f 15.900,
(1) PEUGEOT 504 L 1979 f 14.900,
(1) RENAULT 16 TL LPG 1979 f 13.900,
(1) RENAULT 16 TL 1973 f 1.900,
(1) RENAULT 14 GTL 1978 f 10.900,
(1) RENAULT 6 TL 1978 f 8.500,
(1) FORD TAUNUS 1.6 1978 f 9.500,
(1) CITROEN GS LPG 1978 f 8.900,
(2) DATSUN violet 1978 v.a. f 9.850,
(1) SIMCA 1308 GT LPG 1978 f 8.900,
(1) AUDI SOLS 1975 f 5.500,
(1) AUDI 100 GL 1975 f 5.500,

A.N.W.B, gekeurd boven f 5.000,-. Half jaar Bovaggarantie.

GEVRAAGD MET SPOED VOLVO 66
ALLE MODELLEN VOOR INRUIL

Automobielbedrijf
DEUNK HENDRIKSEN
Nijverheidsstraat 3 - Ruurlo
Telefoon 05735-2743 - b.g.g. 05430-8449/8314

Volvo Daf Peugeot Verkoop-Service

Schoonmaak-en
schoorsteenveeg-
bedrijf RE|NQ

Uw adres
voor

schoorsteen
vegen

glazenwassen
enz.

Tevens in- en
verkoop van
gas- en gevel-
kachels

Telefoon
05457-2799

KNIPTIP f
Flitsen . . . het
geeft de beste
resultaten op een
afstand van 1 Vz tot 4
meterj'

de
nostalgiezaah

van de
achterhoek

\n «u.«,
.63

KOMBINEREN MET KLEDING
uit onze internationale kollektie dames- en herenkonfektie

RUITROKKEN in prachtkleuren van 49.00-198,00
PAKJES in velours, wol en lambswool v.a. 179,00
CORDUROY PANTALONS

in moderne kleuren
RUITPANTALONS
BLAZERS EN WIKKELJASJES
BONTJASJES EN BLOUSSONS
JACKS EN BLOUSSONS
BLOUSES in de nieuwe kleuren
POLO'S in wol en lambswool
PULLOVERS in diverse kwaliteiten

v.a. 59,50
v.a. 59,50

v.a. 135,00
v.a. 129,00
v.a. 99,00
v.a. 59,00
v.a. 75,00
v.a. 19,50

Vrijdags gezellig
winkelen tot 9 uur
Woensdagsmiddags
open
Maandags gesloten

Met de binnenkomst van de '81 modellen worden
enkele '80 modellen onverwachtebuitenkansjes.

De nieuwe modellen 1981 rollen
momenteel onze showroom binnen.

Maar er is ook een andere reden
om te komen.

Er is nog een beperkt aantal
modellen 1980 die u nu voor een
zeer speciale prijs mee de weg op
krijgt. Wie dus de onvolprezen rij-
kwaliteiten van bijvoorbeeld een CX,
GS Spécial of een Visa wenst, maar
niet persé de nieuwste snufjes wil,
heeft nu de kans er een voor een zeer
interessante prijs te bemachtigen.

Om een enkel voorbeeld te
geven: een Visa Filet Rouge Club
kost maar f 11.995,- (basisprijs). En
voor deze aantrekkelijke prijs krijgt
u een zeer speciaal uitgeruste Visa:
boxline bekleding, radio-uitrusting,
ruitewisser/sproeier op de achterruit
en sportieve Teleurstelling.

U moet er wel snel bij zijn, want
de voorraad is niet onbeperkt.
Tot gauw dus. Op onze najaarssalon
die nu om meer dan één reden extra
interessant is.

Ontdek uw mogelijkheden
op onze najaarssalon.

Van 20 Vm 27 september.

Automobielbedrijf A. Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo

tel. 05735-l 753

CITROEN



.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

24e jaarbeurs
van het oosten

zondag 21 september

John Davis

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

zondag gesloten

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.

JOWE
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo (G.

Telefoon 05753-2026
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JYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

mm ^^Jtdl volledige garantie

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

Toyota Corolla 2 drs de luxe . . . 1977
Toyota Starlet 5drs dl 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
DatsunCherry . . . . 1973
Datsun120AFII 1978
Datsun Sunny 1979
Ford Taunus 1 .6 Kombi 1977
Ford Taunus 1 .6 2 drs + gas 1978
Alfa Romeo Alvetta 2 liter 1977
Renault R6 TL 1977
Honda Prelude coupé + gas . . . 3 mnd. oud
VW bestel met ruiten 1973

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

Bennie wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Vialle
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vrijdag 19 september

in discobar Invention

de Gents
Hengelo G ld. telefoon O5753-I461

INKUILEN VAN MAÏS ONDER PLASTIC, ZONDER GRONDDEK,
MET SUPER UMBRATEX ZWARTE GAASFOLIE OF
DICHTE POLYPROP DEKKLEDEN

EIFFEL
landbouwfoliën hebben bewezen de beste eigen-
schappen te bevatten die proefboerderijen en
consument eisen.

EIFFEL
landbouwfolie is ook de eerste en enige met eigen
waarborggarantie op kwaliteit en levensduur.

SUPER UMBRATEX
zwarte gaasfolie kleden of dichte groene

POLYPROP
kleden beschermen uw maiskuilen tegen vogel- en
wildschade.
Onze plastic

ZANDSLURFEN
en afdekkingsband zorgen voor volledige lucht-
afsluiting tijdens de bewaarperioden.
Over het voorkomen van broei of rot geven wij gratis
advies.

ÜÜJCiJÜ
Opslag Steenderenseweg 11
Opslag Uilenesterstraat 29
Telefoon: 05753 -1507/2139
Opslag Kuilenburgerstraat 1
Telefoon: 05755-1307

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.
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Heren
pantalont

Weuren b™''"-^ ,̂̂  broek hebben
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29,50
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HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA



Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

Keukens: HOLTSLAG RUURLO

o.a. komplete eikenkeuken ^2622,88 excl. b.t.w. 3095,- incl. b.t.w.

Wapen- en Sporthandel

Zutphenaeweg Vorden

HELMINK
VOHDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Tel.05750-13813,,

Kom nou, 100 gulden
per maand sparen
en je weet niet eens
waarvoor..."

"Ja, maar zodra ik het
weet kon ik het kopen ook!

Dankzij die nieuwe
spaanekeningvan de

Bondsspaarbank;
de Gitö'Spaanekening."

Er zijn altijd wel dingen die je /oma.ir ineens wilt kopen. D.n
handig om wal geld .uh te r de kind te hebben. Geld d.it makkelijk gespaard
ib, en d.it j e t < i rnt kunt uitgeven, luist djarom is er nu die nieu-

mg van de Bondsspaarbank l v c iiro-spaarrekening

Neem ook zo'n handige Giro-spaarrekening.
Dat is nukke l i jk Met ina.ikt niet uit welke bank-of postrekei

hebt h - d f K - n t gewoon een ( ,im s|\).irrekening bij de Bond
( )p die rekening Luit je 4mK een bedrag ovei maken.

Liefst 6% rente en toch vrij
Zo bouw je makkelijk een reservekapitaal, waarover je maar liefst

6% rente krijgt, terwijl je geld tot t 5000,- per maand toch altijd
beschikbaar blijft!

Mocht je meergeld nodig hebben dan vijfduizend gulden, dan
spreek je dat gewtion 30 dagen van tevoren af. Een afspraak die overigens
niet nodig is als het geld gebruikt wordt bij aankoop van een huis, of voor
rente en aflossing van de hypotheek.

Een Giro-spaarrekening bij de Bondsspaarbank. Om te sparen voorde juiste momenten.

BONDSSPAARBANK
met kantoren te: Vorden. Ruurlo, Barchem.

VORDEN TEL. (05752) 1381

000000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000009OOOO0000

NAJAARS TAPIJTAKTIE
BIJ TOVERSLAG WORDEN ONZE TAPIJTPRIJZEN VERLAAGD!! -

O
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woonkamertapijt

219,
400 breed, zuiver scheerwol met legklare
foamrug. Normaal-prijs 259,-
per meter nu voor

woonkamertapijt
400 breed, Bergoss grove nop,
zuiver scheerwollen Berber.
Normaal-prijs 319,-
per meter nu voor

woonkamertapijt
400 breed, Bergoss zuiver scheerwol
1350 grams tapijt op een jute-rug.
Normaal-prijs 439,-
per meter nu voor

woonkamertapijt
400 breed, met een legklare foam-rug.
100% acryl Parade-tapijt.
Normaal-prijs 129,- per meter nu voor

Slaapkamertapijt
400 breed, op een legklare foam-rug
100% nylon in 3 kleuren.
Normaal-prijs 89,-
per meter nu voor

velours tapijten
400 breed, op een legklare foam-rug
in 3 kleuren.
Normaal-prijs 119,-
per meter éénmalig voor

V.
INTERIEURVERZORGING
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN
TELEFOON 05752-1514

rolaanbiedingen worden gratis en
vakkundig gelegd
bovendien geven wij 5 jaar siijtgarantie
opslag voor latere levering is mogelijk
prijzen zijn geldig zolang de voorraad
strekt
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