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Donateursaktie
muziekvereniging Concordia
In de Molen wijk en Brinkerhof werd maan-
dag een donateursaktie gehouden en wel
met succes, velen gaven zich spontaan op als
donateur.
Wij willen hij deze allen hartelijk danken
voor het steunen van onze muziekverenigin.

Bestuur en leden van
Concordia

Ledenvergadering PKV
In zaal de Herberg hield de pluimvee en ko-
nijnenvereniging haar ledenvergadering.
De voorzitter de heer Berenpas opende de
vergadering en heette allen hartelijk wel-
kom, de opkomst was redelijk te noemen al
hadden de leden de uitnodiging wat laat
ontvangen, dit in verband met de inschrijf-
formulier voor de tentoonstelling op 2, 3 en
4 oktober.
De leden hadden begrip hiervoor en werden
al ruim 130 dieren opgegeven men hoopt
hetzelfde aantal dieren in te zenden als vorig
jaar, wat een succes is geweest. De leden
stelden zich beschikbaar voor de vele werk-
zaamheden wat de tentoonstelling met zich
meebrengt. De tentoonstelling wordt geza-
melijk georganiseerd met PEKZO Zutphen
zowel de taken als de lasten worden geza-
menlijk gedeeld.
De heer Lijftogt stelde een smirna tapijt be-
schikbaar. De bedoeling is dat men kan ra-
den hoeveel knopen erin verwerkt zijn, ver-
der komen er diverse verrassingen voor het
publiek.
Het bestuur deelde mede dat men een be-
spreking had gehad met de landbouwschool

waar men in het lesprogramma ook het ver-
zorgen van kleindieren opgenomen heeft.
Om de school op de goede weg te helpen en
om met goede rasdieren te beginnen stelden
enkele leden zich beschikbaar om dieren af
te staan en dit te begeleiden.
In de toekomst kunnen deze leerlingen dan
ook zelf dieren gaan fokken voor de jeugd
een leuke hobby.
De Landbouwschool werd ook lid van de
vereniging men hoopt dat deze school vol-
gendejaar ook dieren kan inzenden voor de
tentoonstelling welke nu al vaststaat op 17,
18 en 19 december 1982.
De grote Europese kleindieren tentoonstel-
ling op 28 november in Amsterdam zal geza-
menlijk bezocht worden met PEKZO met
de hoop dat de tentoonstelling weer met
zo'n succes zal worden als vorig jaar, sluit de
voorzitter de vergadering. Voor het publiek
een goede gelegenheid om twee tentoon-
stellingen te bezoeken n.l. nutsf lora l ia
houdt ook 2, 3 en 4 oktober haar tentoon-
stelling in het Dorpscentrum.

"Keep them rolling"
Ondanks het slechte weer gingen zondag-
morgen toch nog 20 voertuigen en één mo-
tor van start van de vereniging "Keep them
Rolling". In feite een rijdend museum van
deze Nederlandse Vereniging van instand-
houding van historische militaire voertui-
gen.
De deelnemers deden onder andere Vorden
aan. De tocht ging namelijk langs kasteel de
Wildenborch en de Bramel. Bij "De Her-
berg" was er een koffiepauze ingelast, waar-
bij velen zich de kans niet lieten ontnemen
deze historische voertuigen van nabij te be-
kijken.

Rode Kruis rekent op de
jeugd van Vorden
Het Rode Kruis, afdeling Vorden, kan elk •
jaar rekenen op een groot aantal vaste do-
nors voor haar bloedplama-avond. De
indruk bestaat echter dat de toestroom van
jeugdige donors (achttienjarigen en ouder)
de laatste jaren enigszins achterblijft.
Daarom doet het bestuur een speciale
oproep aan de jeugd van Vorden maandag
28 september naar de school voor biolo-
gisch- en agrarisch onderwijs aan de Nieuw-
stad te komen om een beetje bloed af-te-
staan.

Geef bloed-geefleven!

Uw beloning? Het gevoel dat U iets wezen-
lijks hebt gedaan voor een medemens in de-
ze (soms) kille, harde wereld.

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen:
Abma, K. Rechtszaak om Roelie, 2 dln.; Dö-
blin, A. De twee vriendinnen en hun gif-
moord; Drabble, M. het middenstuk; Fabri-
cius, J. Het zilveren theeservies; Fehrmann,
H. en P. Weismann, Vlinders in je buik; Fer-
ron, L. Plicht; Sagan, F. Een slaafse hond;
Stevenson, R.L. St-Ives; Vries, Th. de. Het
motet voor de Kardinaal; Olde Meierink, L.
H.M. Ampsen; Neubecker, O. Elseviers
gids van de heeraldiek; Rooy, W.M.A. De.
en J.C.A. Hali, Speciale katalogus auto-
maatboekjes en kombinaties Nederland 81-
82; Diepstraten, J. Het verlangen om er niet
te zijn; Bloemers, J.H.F. Verleden land;
archeologische opgravingen in Nederland.
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Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maaif^Hl m vrijdagmorgen
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Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob
2. Raadsvergadering d.d. 29 september 1981
3. Inspraakavond inzake de Inventarisatie-
nota "Welzijn Vorden"
4. Brochure "Kategoriale aandacht voor
jeugd en jongeren op lokaal (beleids)nivo".
5. Bijstand en schoolverlaters beneden 21
jaar.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar in
te dienen tegen besluiten van de overheid en
wel bij het orgaan dat de betreffende be-
schikking heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van de
verleende bouwvergunningen treft u onder-
staand aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen met
afdeling l ter secretarie. Belangrijk is even-
wel dat een bezwaarschrift BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van publikaie moet wor- ,
den ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de Vereniging voor Christelijk Natio-
naal schoolonderwijs, p/a Het Jebbink 37,
voor het bouwen van een garage/berging
aan het perceel Schoolstraat 15 te Vorden.

Raadsvergadering d.d. 29 september 1981
Tijdens deze vergadering zullen onder meer
de volgende punten aan de orde komen:
- aangaan overeenkomst met de woning-
bouwvereniging "Thuis Best" voor een geld-
lening ten behoeve van het isoleren van 110
woningwetwoningen;
- aanvaarden legaat van Jonkvrouwe
J.AF.C. Baronesse van Westerholt van
Hackfort, overleden op 14 april 1981;
- vaststelling exploitatiekostenvergoeding
als bedoeld in artikel 75, 3e lid van de Kleu-
teronderwijswet voor het jaar 1980 ten be-
hoeve van de bijzondere kleuterscholen;
- vaststelling exploitatiekostenvergoeding
als bedoeld in artikel 103, 2e lid van de La-
ger-onderwijswet 1920 voor het jaar 1980
ten behoeve van de scholen voor gewoon la-
ger onderwijs:
- vaststelling vergoeding vakonderwijs als
bedoeld in artikel 101 bis van de Lager-
onderwijswet 1920 voor het jaar 1980 ten be-
hoeve van de bijzondere scholen voor ge-
woon lager onderwijs:
-aanvraag d.d. 5 juni 1981 van de Stichting
Samenwerkingsschool Kranenburg/Vor-
den om medewerking als bedoeld in artikel
50 van de Kleuteronderwijswet voor de aan-
schaf c.q. vernieuwing van meubilair voor
de bijzondere kleuterschool te Kranenburg;
- verlenen van een extra krediet voor het aan-
brengen van twee schappen en een wastrog
in het handenarbeidlokaal van de openbare
lagere school;

- beschikbaar stellen van een krediet voor de
kosten van opmaken c.q. wijzigen van be-
stemmingsplannen in 1981;
- wijziging van de Verordening geldelijke
steun voor verhuis en herinrichtingskosten
ten behoeve van bewoners bij woningverbe-
tering en krotontruiming bij verhuizing;
-verweerschrift tegen het door G. te Velthuis
te Vorden, op grond van de Wet administra-
tieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
ingediende beroepschrift tegen de weigering
van een gevraagde bouwvergunning voor
het vergroten van de woning Oude Zutphen-
seweg 10 te Vorden;
- wijziging van de Kapverordening (l e wijzi-
ging);
-beroepschrift d.d. 20 juli 1981 van de Stich-
ting Jeugdwerk Vorden/Kranenburg tegen
het door burgemeester en wethouders bij
besluit van 25 mei 1981, nr. III-2050 toege-
kende subsidiebedrag voor 1981;
- aankoop perceeltje grond van B. Wunde-
rink, Ruurloseweg 85 te Vorden;
-beroepschrift van G.J. Rossel, mede onder-
tekend door G.A. Rossel tegen de hoogte
van de bijdrage toegekend op grond van de
Verordening Geldelijke Steun Verbetering
Particuliere Woningen;
- vaststelling Afvalstoffenverordening;
- medewerking aan totstandkoming van een
bezoekerscentrum door het Rekreatieschap
"De Graafschap" in de voormalige Medler-
school;
- versterking van het lokaal bestuur door ge-
meentelijke herindeling in Oost-Gelder-
land;
- benoeming nieuwe wethouder;

Inspraakavond inzake de inventarisatienota
"Welzijn Vorden".
De werkgroep welzijnsplanning maakt be-
kend dat op maandag 28 september a.s. om
20.00 uur in het dorpscentrum te Vorden een
inspraakavond zal worden gehouden. Op
deze inspraakavond worden door de werk-
groep mondelinge reacties ingewacht op de
inventarisatienota "Welzijn Vorden", zijnde
een inventarisatie van sociaal-kulturele akti-
viteiten.
Uw aanwezigheid zal zeer op prijs worden
gesteld. Genoemde nota is eind juli 1981
aan alle verenigingen en organisaties, werk-
zaam op het terrein van het sociaal-cultureel
werk, toegezonden. Bovendien ligt deze no-
ta tot l oktober 1981 ter visie in het gemeen-
tehuis, de openbare bibliotheek en het
dorpscentrum te Vorden, alsmede bij zaal
Schoenaker te Kranenburg. Schriftelijke
reacties dienen vóór l oktober 1981 te wor-
den ingezonden aan de Werkgroep Wel-
zijnsplanning p/a gemeentehuis Vorden,
Postbus 9001, 7250 AH Vorden.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wen-
den tot de heer J. Gaasbeek, secretaris van
de werkgroep welzijnsplanning, telefoon
05752 - 2323, toestel 28.

Brochure "Kategoriale aandacht voor jeugd
en jongeren op loMÉ(beleids)nivo".
Genoemde brochu^ns een uitgave van het
Interprovinciaal Contact Jeugdraden, zijnde
het samenwerkingsverband van de provin-
ciale raden voor jeugd- en jongerenbeleid.
Degenen die op enigerlei wijze betrokken
zijn bij het jeugd-en jongerenbeleid in de ge-
meente Vorden kunnen een exemplaar van
deze brochure via overmaking van f. 5,- per
exemplaar op girorekening 916078 van de
Gelderse Raad voor het Jeugdbeleid, met
vermelding van "brochure kategoriale aan-
dacht", bestellen.

Bijstand en schoolverlaters beneden 21 jaar.
De regeling voor schoolverlaters is veran-
derd: voortaan kunnen schoolverlaters be-
neden de leeftijd van 21 jaar pas na een half
jaar wachttijd in aanmerking komen voor
een eigen bijstandsuitkering als zij nog
werkloos zijn.
Tot dan zijn zij - net als tijdens de opleiding -
voor het levensonderhoud aangewezen op
de ouders. De wachttijd begint aan het eind
van het kwartaal waarin men met de oplei-
ding is opgehouden. Is dat omstreeks de zo-
mervakantie het geval geweest, dan gaat de
uitkering in op l januari (en niet op l okto-
ber zoals tot nu toe meestal het geval was).
Deze regels gelden zowel voor thuiswonen-
den als voor hen die tijdens hun opleiding
niet bij hun ouders woonden. Gedurende de
wachttijd kan geen bijstand worden gege-
ven, dus ook niet als de schoolverlater zelf-
standig woont.

Kinderbijslag
Omdat door deze nieuwe regels schoolver-
laters beneden 21 jaar langer voor de kosten
van levensonderhoud op hun ouders zijn
aangewezen, wordt de Algemene Kinderbij-
slagwet gewijzigd. Deze wijziging komt erop
neer dat gedurende de wachttijd de kinder-
bijslag (enkel- of meervoudig) "doorloopt".
Dit echter alleen als de schoolverlater zich
tijdig als werkzoekende heeft laten inschrij-
ven bij het gewestelijk arbeidsbureau en ook
ingeschreven blijft. Als de schoolverlater
meeverzekerd was voor de Ziekenfondswet
blijft dat in de wachttijd zo.

Belangrijke punten
- De vastgestelde wachttijd blijft gehand-
haafd, ook als men in deze periode enige tijd
gewerkt heeft;
-voor werklozen beneden 21 jaar die uit het
buitenland afkomstig zijn of daaruit terug-
keren geldt dezelfde wachttijd. Deze gaat in
aan het einde van het kwartaal waarin men
in Nederland aankwam;
- Een "normale" buitenlandse vakantie
doorbreekt de wachttijd van een schoolver-
later niet. Bij langdurig buitenlands verblijf
geldt dezelfde regel als voor uit het buiten-
land afkomstige werklozen;
- Vanaf 21 jaar geldt de wachttijd niet. Dan
wordt aangesloten bij de termijnen voor de
studiefinanciering, ook als de ouders de
opleiding zelf betaald hebben.
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Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Chorgemeinschaft Disteln op
bezoek bij Vordens
Mannenkoor
Zondag 27 september zal een gemengd koor
uit de Duitse stad Disteln een bezoek bren-
gen aan Vorden. Dit Chorgemeinschaft Dis-
teln, is gevormd door het samengaan van
het samengaan van het Cacilienchor St. Jo-
sef en de MGV Liedertafel.
Het ligt in de bedoeling dat de Duitse gasten
allereerst een dienst zullen bijwonen in de
Christus Koningkerk. Aansluitend vertrekt
men dan naar Hotel Bakker waar in de grote
zaal een zondagsconcert zal worden gehou-
den. Het Vordens Mannenkoor zal aan dit
concert, haar medewerking verlenen. Na
afloop van het concert zal men dan nog een
poosje gezellig bij elkaar blijven.

Opnieuw herfstfletstocht
achtkastelenrijders A
In verband met de zeer slechte weersom-
standigheden van afgelopen zondag, waar-
door de geplande fietstocht een gering aan-
tal deelnemers trok heeft het bestuur van de
"Achtkastelenrijders" besloten om zondag
27 september opnieuw een Herfstfietstc^fcj
uit te schrijven. De start is wederom bij cBT
Het Zwaantje.

KEUKENS
HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.
SPOORSTRAAT 28 - RUURLO

Nutsfloralia
Volgende week vrijdag opent Floralia weer
de deuren voor de jaarlijkse bloementen-
toonstelling, welke gehouden wordt in het
Dorpscentrum op 2, 3 en 4 oktober.
Op deze tentoonstelling zullen de stekplan-
ten, die in het voorjaar uitgereikt zijn, te be-
zichtigen zijn. Het bestuur van Floralia
hoopt vele inzendingen te krijgen.
Ook de resultaten van de bloemschikcursus
zult u kunnen bewonderen op de tentoon-
stelling en gezien het grote aantal cursisten
(39), zal deze inzending een grote plaats
innemen. Het bestuur hoopt dat cursisten
van voorgaande jaren hun beste beentje
voor zullen zetten en iets inzenden.
De inzendingen worden gekeurd door een
vakkundige jury. Er zijn weer talrijke mooie
prijzen voor de winnaars.
Ook de Vordense bloemisten zullen hun
medewerking verlenen om van deze ten-
toonstelling een succesvolle te maken.
De fa. Spiegelenberg en Kraaykamp zullen
met een stand vertegenwoordigd zijn, eve-

Zoals reeds een paarjaar het geval was, zal
ook de Tuinbouwschool uit Borculo met
een stand aanwezig zijn. Tevens zal er een
bijenstand komen. Het wordt dus weer de
moeite waard om deze tentoonstelling te be-
zoeken op 2, 3 of 4 oktober a.s.
Nadere gegevens omtrent plaats en tijd van
inleverng vindt U in een advertentie elders
in dit blad.

Bloemendienst in de
Dorpskerk
De jaarlijkse zo genaamde Bloemendienst,
in samenwerking met Zondagsschool en
Jeugdkerk, zal D.V. gehouden worden op
a.s. zondagmorgen 27 september in de Her-
vormde dorpskerk te Vorden.
Ds. Veenendaal hoopt deze dienst te leiden.
Bloemen kunnen (heel graag zelfs) naar de
dorpskerk gebracht worden op a. s. zaterdag-

morgen 26 september en dan wel liefste tus-
sen negen en tien uur. Na de zondagse
dienst wordt dan een bloemengroet van de
gemeente gebracht (door de jeugd) aan
hoogbejaarden, aan zieken thuis en in de
ziekenhuizen en aan gemeenteleden die
veel aan huis gebonden zijn door leeftijd
en/of zwakke gezondheid.
Vanuit de kerk brengt de jeugd ook een fleu-
rige groet aan de bewoners/sters van het Be-
jaardencentrum en van de Verpleegtehui-
zen.
Het is de bedoeling dat de kinderen van de
Zondagsschool dorp en Medler/Linde bij
elkaar vooraan in de kerk gaan zitten, samen
met de leiders en leidsters.
Iedereen is zeer welkom in deze Bloemen-
dienst.

Kerkdienst in Kapel de
Wildenborch
as. Zondagmorgen 27 september zal er, zo
is de planning, ook weer een kerkdienst ge-
houden worden in de Wildenborchse Kapel.
Daar hoopt voor te gaan ds. Krajenbrink.
Het wordt een "gewone" dienst of toch
niet...?!? Eenieder is er hartelijk welkom.

Gemeente-avond in de

Midden in de Vredesweek, 20-27 septem-
ber, belegt de Kerkeraad van de Hervormde
gemeente een gemeente-avond waarop cen-
traal zal staan "de brief" .van de Generale Sy-
node van de Nederlandse Hervormde Kerk
(november 1980) en verder vele reakties
daarop uit het hele land.
(Deze zijn nl. in een kleine, handzame bro-
chure gebundeld en uitgegeven' door het
Boekencentrum in Den Haag).
Twee gemeenteleden leiden het genoemde
onderwerp kort in. (Kernbewapening?) De
brief van de Synode zal voorhanden zijn.
Verder is er o.a. ook een lektuur- en informa-
tie-tafel van het I.K.V.-afdeling Vorden. De-
ze gemeente-avond zal gehouden worden in
"de Voorde" Kerkstraat 15, Welkom is ee-
nieder, deze week donderdag 24 september.

Catechisaties
Op maandagavond 28 september en dinsda-
gavond 29 september gaan de catechisaties
van de Hervormde gemeente weer van start,
in "de Voorde", achter/naast de Hervormde
kerk. De jongeren hebben reeds een schrif-
telijke uitnodiging ontvangen.

Geboren: Geen
Ondertrouwd: Geen
Gehuwd: J. Wassink en S.S. Breukink; J.B.
Bruggeman en W.G. van Zuilekom.
Overleden: E. van Til-Wullink, oud 84 jaar;
E. Ruesink, oud 82 jaar.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 27 september 10.00 uur: ds. J.R.
Zijlstra. 19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.

HERVORMDE GEMEENTE VORDEN
Zondag 27 september 10.00 uur: ds. J. Vee-
nendaal, De Bloemendienst i.s.m. Zondags-
school en Jeugdkerk.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 27 september 10.00 uur: ds. J.C.
Krajenbrink

WEEKENDDIENST TANDARTS
W.F. Haccou, Vorden, tel. 05752-1908

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 26 en zondag 27 september dr.

Sterringa. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 26 september 12.00 tot maandag-
morgen 7.00 uur dr. Breukink. Komende
week avond- en nachtdienst ook dr. Breu-
kink.

TAFELTJE-DEK-J E
Inlichtingen bij mevr. Gille, tel. 2151.
Graag bellen tussen 8 en 9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

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.

TAXIDIENST

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuur: iedere och-
tend van 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129. Bij geen gehoor
kunt U in dringende gevallen altijd
boodschapen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo G., Kastanjelaan 15,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur. Dinsdagavond van 18.00-19.00
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 057653-2345.

LEIDSTER A.A.W.
Mevr. K. Altena. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129. Bij
geen gehoor kunt U in dringende geval-
len altijd boodschappen doorgeven aan
het kantoor in Hengelo G., Kastanje-
laan 15, tel. 05753-2345.

OGZO ZIEKENFONDS

, Groodbod, 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,
Vorden, tel. 1346.

MONUTA STICHTING

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

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.

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.

BRAND MELDEN

Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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fles 0,68 liter <
van 26,55

voor ** •*• j

**mm*j££*i«
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Curver
bodemloze vuilnis-
zakhouder
van 29,95 voor

Nellé*<<!
supra koffie

normaal of snelfilter
pak 250 gr.

nu

Deurtochtstrip
van 6,50 voor

^Kruidenier
Smarius
weekendbiscuits, groot
pak, van 1,95 voor

Festival mix
-grote baal 400 gr.
J van l,98 voor
l

l Victoria panky
| wafels pak, 8 stuks
Évan 1,69 voor.

l Van onze Banketbakker!
•De echte
Ibakkersspeculaas

jjpak 250 gr.
l«van 2,75 voor
IIIjFrisia porki
! spekken

l
jjpot 220 gr.
§ van 3,25 voor

pak van 1,25 voor.

Zeeuwse mosselen

^ ^/^Coppelstock
9 jonge jenever
\ fles l liter -g ^^J£
N van 14,95 -t ƒ D
\ voor M. %J • s*
^ - 5̂l!.ji» <•• •• ̂

Reforma zilver-
Vliesrijst zak, l kilo
van 2,98 voor_

Bambix
pak, geen 1,19 of 1,04
maar.

Grolsch bier
krat 20 pullen
bij V.S. altijd

Honig mix
voor macaroni of
spaghetti, pak
van 1,79 voor

Timson appel-
stroop beker 350 gr.
van 1,15 voor
Millwood
Irish cream
fles, van 10,95 nu voor.

Dobbelman
blauw zak 2 kilo
van 5,45 voor

Omo

llerlei
Potgrond
baal 20 liter
van 3,25 voor

Brievenbus
tochtstrip
van 4,95 voor

-jf*
*^_.

. Q

Echte zeemlap
42 x 21 cm
van 7,95 voor

Elmex of Aronal
tandpasta set a 2 tubes
met gratis tandenborstel
van 6,25

voor

Groenten
^^

SPRUITCN
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Reklames Slagerij'

Verse
Kuikenbouten
1000 gram

L 24/9-26/9- 1981

Runderhart
1000 gram_

Schenkel
500 gram

Magere
Schouderfilet
rollade 1000 gram

maandag

Speklappen
1000 gram

Hacheevlees
500 gram

11?»

Braadstuk
500 gram

Hamworst
150 gram

Pain de Provence
d.i. geroosterd kalfs-
gehakt, 100 gram

Schouderham
z. vet of zwoerd
150 gram

Verse worst
1000 gram

woensdag

Gehakt
half om half
1000 gram

margarne
kuip 500 gr.
van 1,89

voor

>•«. m.M.m.^> ^:

II4 «-••• *é

Verse rookworst Gelderse
per stuk ̂ Jc Q schijven

£f£' 3 stuks

Nutricia '
chocomel

l!9

vat 4 kilo
van 11,95

voor

kokosmat
70 x 40 cm
van 17,50 voor.

Huilbaby
Bobby 35 cm
van 29,95 voor

v» '*ll ^^VI WP nart!
«t. ^**- ^^>

Aardbeien
op lichte siroop

l liter blik
van 2,98

voor

ijterij
Florijn
citroen
brandewijn
fles l liter
van 11,95 voor_

Zeiler Schwarze
KatZ 0,7 liter
van 6,50 voor

Rocha's port
ruby, tawny, white
fles, van 8,95 voor_

Zuivel
Mona 0,5 liter
fruityoghurt
4 smaken
van 1,89 voor

Boursin
kruiden of peper,
150 gr. van 4,00 voor_

Dagverse
slagroom 1/4 liter
van l,78 voor

£ E R £

Hero
cassis of cerise

l literfles
van 1,79

> voor

W i^^ml^ A ^^»

Grof volkoren
brood 800 gram
deze week

Sesam bolletjes
zak 9 stuks

Rozijnen
volkorenpuntjes
6 stuks

ARKT
//

Reklames geldig van 24/9 t/m 30/9 - 1 981 VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN - GROENLO - GOOR VORDEN



Hartelijk dank voor de vele feli-
citaties, bloemen en kado's, bij
ons 25 jarig huwelijk ontvangen

J. van Amstel
G. van Amstel-Nijhof

7251 KV Vorden
Wildenborchseweg 32

Hartelijk dank aan allen die op
welke manier dan ook belang-
stelling hebben getoond bij het
overlijden van onze lieve en
zorgzame man en papa

JOHAN OTTEN

Riki Otten-Buunk
Jarno
Vorden, september 1981

Langs deze willen willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
alle gelukwensen, bloemen,
kaarten en kado's die wij bij ons
40-jarig huwelijksfeest moch-
ten ontvangen.

A.G. Mennink
W.L Mennink-Jansen

Galgengoorweg 1 9, Vorden

Te koop: 2 beste ooilammeren
en een dek ram.
Johan Bakker. Molenweg 2.
Vorden. Tel. 05752-1914

Crossfiets...
In onze showroom staan enkele
stoere, ijzersterke crossfietsen.
Barink, Nieuwstad 26.

Flits kinderfietsen.
Kwaliteit en degelijkheid én vei-
ligheid v.a. f 240,00 van Fon-
gers.

Barink

Te koop: Meisjesfiets 5-8 jaar.
Emperweg 15a, Empe. Tel.
05758-1599

Te koop: klein bergmeubel
(teak) t.e.a.b.
Tel. 1383.

Biedt zich aan: Huishoudelijk of
winkelhulp voor een of meer
halve dagen.
Bellen na 6 uur. Tel. 3232.

Te koop: V.W. Passat i.g.st. Bj.
1 973 km 83000. Prijsf 2100,-
Tel. 05730-6395.

Te koop: Peugeot 504 Diesel
i.g.st. Bj. 1 976. Prijs f 3500,-
Tel. 05730-6395.

Te koop: Bromfiets Puch Mon-
za GP. Bj. 1979. Km 14000
f850,-
Tel. 05730-6395.

Zaterdag a.s. Kastelenloop bij
Kasteel Vorden; aanvang 13.00
uur; 2,5 5 en 10 km.

Te koop: 2.70 ha. mais gelegen
Zelledijk, Linde. Ook in gedeel-
te.
BJ. Waenink, Regelinkstr. 13,
Hengelo Gld.

CEMENT

1 - 5 zakken f 10,-
6-20 zakken f 9,50

21 - meer zakken f 9,30

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN
Schoolstraat — Vorden

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

Bezoek de tentoonstelling op 2,
3 en 4 oktober in zaal de Her-
berg, Vorden.
Pluimvee, konijnen, kavia's,
duiven, muizen.
Pekzo-Zutphen. P.K.V.-Vorden

Te koop: jongensfiets,
leeftijd 12 jaar.
Van Asselt, Zutphenseweg
18, Vorden.

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan l , telefoon
05752-1309 b.g.g. 1335.

In plaats van kaarten

<ï Op maandag 28 september a. s. hopen wij met onze kin- ^
deren ons 25-jarig huwelijk te vieren.

LM. LANGWERDEN
J. LANGWERDEN-REGELINK

* «
« «
J Nijlandweg 3, 7251 KK Vorden
« «
* Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal „De Herberg", *
^ Dorpsstraat 10a, Vorden. ^

••SS-S/-S/-SS-SS-. ••S?-S?-J?-S?-S7-.

Op zaterdag 26 september hoop ik mijn 80e verjaardag
te vieren

G.J. GARRITSEN

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van 20.00 tot
21.30 uur in zaal Schoenaker.

Hamsveldseweg 12 — 7251 LR Vorden

Heel veel dank aan allen die ons op onze 25-jarige trouw-
dag hebben verrast met een persoonlijk bezoek, met ca-
deau's, met bloemen en kaarten, 't Was geweldig!
We hadden een fantastische dag.

ALI en WIM POLMAN

September 1981
7251 BB Vorden, Dorpsstraat 22

BEDANKT

namens de 200 kinderen, die aan de geslaagde kinderva-
kantiespelen zo enorm veel plezier hebben beleefd.

Die dank gaat uit naar
— alle vrijwilligers
— het gemeentebestuur, de dienst gemeentewerken en

de brandweer
- de plaatselijke middenstanders

— de omwonenden van 't Wiemelink
- de E.H.B.O. en „het Nut"

Zonder uw aller medewerking zouden deze dagen niet
zo'n doorslaand succes zijn geworden.

Daarom nogmaals, BEDANKT.

Het bestuur van de Stichting
Soc. Kult. Werk Vorden

INTERKERKELIJK VREDESBERAAD
DOETINCHEM

zaterdag, 26 september a.s. „Stille tocht" van 10.30-
11.30 uur.
Vertrek: Simonsplein.
Tevens vredesmarkt!

ZUTPHEN

maandag, 28 september a.s. Prof. van Leeuwen over
„Ethiek en kernwapens" in de R.K. Emmanuelkerk.
Aanvang: 20.00 uur.

INLICHTINGEN: Het Wiemelink 14 - telefoon 2173

Doe mee met de

TEKENWEDSTRIJD
van

LOGA
voor de

KINDERBOEKENWEEK
Reglement:
1. Deelname alleen voor kinderen t/m 12 jaar.
2. Afmeting tekening naar eigen keuze.
3. Materiaal naar eigen keuze.
4. Onderwerp: „Je eigen tijd".
5. Inlevering t/m 3 oktober bij LOG A. (Schrijf ook je naam en adres op de

achterkant van de tekening en de klas waarin je zit.)
6. Voor elke leeftijd zijn er BOEKENPRIJZEN.

VOLLEYBALVERENIGING DASH
secr.: Mevr. J. van Hunnik, Christinalaan 13, tel. 3086

GEZOCHT
enkele heren, die de volleybalsport zouden willen
beoefenen en tevens aan de competitie (vanaf januari
1982) deel zouden willen nemen. Er is trainen op de
dinsdagavond in de sportzaal aan het Jebbink van 18.45
tot 19.45 uur onder deskundige leiding.

SPOEDIGE AANMELDING DRINGEND GEWENST

Voor enkele damesrekreanten is er ook nog plaats op
woensdag van 20.00-21.00 uur.

Op vrijdag van 16.30-17.15 uur kunnen ook nog en-
kele pupillen-meisjes (vanaf 9 a 10 jaar, 3e klas lagere
school) worden geplaatst.

VOOR ALLE INFORMATIE BIJ VERMELD ADRES

geef
Bloed het kan een

leven redden!

het nederlandse rode kruis

Het Rode Kruis organiseert op maandag 28 september
weer een

BLOEDPLASMA-AVOND
Aanvang 19.00 uur in de School voor biologisch- en
agrarisch onderwijs aan de Nieuwstad.

Nieuwe donors van harte welkom.

Voorafgaande aan de bloedafname vindt er een donor-
selectie plaats met behulpvan anamnese-formulieren en
haemoglobinebepaling (onderzoek bloedarmoede).

HET COMITÉ

SPE C U LAAS:
Ze is er weer!

Heeft U ze al geproefd?

_^_^ WARME BAKKER
(QQ) OPLAAT

bakt het voor U.
w™J

WEEKEND RECLAME:

Diverse soorten PENSEE TAARTJES
Telefoon 1373

Het lykt nog ver, maar...

Wilt U voor 5 december eens iets anders dan
anders, iets persoonlijks cadeau geven???

Bestel dan voor 15 oktober a.s. zo'n prachtig,
handbewerkt

NAAMDOCUMENT

Elke gewenste naam is verkrijgbaar en de levertijd be-
draagt 4 a 5 weken. Zie voorbeelden in onze etalage.

CROSSFIETSEN
vanaf f 295,- t/m f 1495,-

en ook alle onderdelen

Rijwielspeciaalzaak
REIND ZWEVERINK
lekink 8, Hengelo Gld., Tel. 2888

LEKKER VERS BROOD
van de warme bakker

haalt u bij

't Winkeltje in brood en banket

AG. SCHURINK
Burg. Galleestraat 22 tel. 1877

VOOR 'T WEEKEND SPECIAAL AANBEVOLEN:

rozijnebollen

LEGO
BAZAR SUETERS

zondag 27 september

TICKLE

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

rL/OivYJN jonge jenever

van 15,75 NU VOOR

rJLO-KYJN citroen brandewijn

van 1 1,95 NU VOOR

JAGERMEISTER
van 16,95 NU VOOR

WEER VOLOP LEVERBAAR!

JAGERSCHOPPEN
Die lekkere frisse moezel

Literfles, van 5,95 NU VOOR 4,95
AANBIEDING T/M 30 SEPTEMBER

MNOTHEEK SMTT
de grootste speciaalzaak voor wyn en gedistilleerd

Ook 's woensdagsmiddags geopend!

KRANENBURG

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

Te koop: mooie grote andijvie
kroppen — jonge konijnen —
kleurdwergjes en rode
Nieuw Zeelanders.
D. Klein Geltink, Schuttestr. 1,
Vorden, telefoon 1498

Te koop: prima eetaardappelen
(wintervoorraad), Surprise en
Pimpernel.
H. van Kouswijk, Ockhorstweg
6, Wichmond. Tel. 05754-793

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

Radio/
TV-servIce
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Sportieve
dames T-band

schoen van
HELIOFORM met

leren neus en 4 cm hak,
een schoen die u moet voelen!

f 104,90

Een lust voor
het oog en voor
uw voeten: soepele
suède dames-instapper met x ~» O f\r\
sleehak. Van SCHOENMAKERS, f /O,9O K>N\

U zag onze advertentie al in de Margriet

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuw stad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386



SANTA MARIA SHERRY
medium dry, 0,67 liter

SUPERIEUR
MARGARINE

NIEUWSTAD 5,VORDEN

GROTE
PARKEERPLAATS

DAGVERSE ZUIVEL

KARNEMELK literpak

APPELMOES 3/4 pot
BIJ DE GROENTEMAN

TOMATEN kilo

ZUURKOOL

500

GELDERSE ROOKWORST

M AMBACHTELIJKE SLAGER

mooi stukje FRICANDEAU v.d.ham
KILO
van
17,90
voor

DASH 2 kilo

AZIJN f les 0,75 liter

BESCHUIT rol 13 stuks
Vrij Produkt

haiivoiieKOFFIEMELK
1000 gr.

GOLDEN WONDER CHIPS
120 gram paprika ol naturel

PAMPERS
PAARS

JAC. HERMANS PRIJS-SLAG JAC. HERMANS



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 24 september 1981
43e jaargang nr. 28

Bezorging "Contact"
Met ingang van volgende week zal mej.
Schepers, de bezorgingswijk van de heer
Burger overnemen. We vermelden hierbij
de namen van de bezorgers. Hebt U klach-
ten over de bezorging van Contact, dan ver-
zoeken wij U dit te melden bij de bezorgers.
Uiteraard kunt u ook drukkerij Weevers bel-
len. Tel. 1404.

Mej. Schepers, Insulindelaan 30, tel. 1923.
Dhr. Bosch, Het Hoge 50, tel. 1958.
Dhr. Gotink, W. Alexanderlaan 2, tel. 2237.
Mevr. Stokkink, Julianalaan 10, tel. 2694.

S.O.S uw bloed is
dringend nodig!
Maandag 28 september organiseert het
plaatselijk Rode Kruis comité weer een
bloedplasma-avond. In 1980 waren 225 ge-
zonde inwoners van Vorden zo gul iets van
hun bloed aftestaan voor de redding van pa-
tienten. Bloed van gezonde mensen
voor zieke mensen. Menselijk bloed bestaat
uit rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes
en plasma, elk met een eigen functie en van
groot belang voor de moderne geneeskun-
de. Behalve de transfusie met "vol" bloed is
het door de nog steeds toenemende kennis
over de eigenschappen van bloed, tegen-
woordigd mogelijk de verschillende cellen
en eiwitten uit bloed te isoleren en aan pa-
tienten toe te dienen, die speciaal hieraan
een te kort hebben.
In veel gevallen kan worden volstaan met
het toedienen van afzonderlijke bestandde-
len van bloed.
Het komt echter ook voor dat toediening
van totaalbloed noodzakelijk is, zoals bij
grote operaties (maag-, hart-, long-, en vaa-
toperaties). Zonder bloedtransfusies zou-
den deze operaties nooit kunnen worden
verricht.

Er dreigt een te kort aan bloed!
Mede door de medische vooruitgang kun-
nen, gelukkig steeds meer grote operaties
worden verricht. Daarvoor is veel totaal-
bloed nodig.
Als u zelf gezond bent, waarom zoudt U dan
niet een beetje van uw bloed willen afstaan
als het gaat om het leven van een ander er
mee te redden. Waarom donor?
omdat.... er per jaar meer dan 600.000 dona-
ties nodig zijn om aan de landelijke vraag te
kunnen voldoen;
omdat.... U het voor uw zieke medemens
mogelijk maakt een normaal leven te leiden.
Denkt u bijv. eens aan de kinderen die lijden
aan een bloedziekte;
omdat.... iedere gezonde volwassene zon-
der enig risico minstens tweemaal per jaar
een kleine hoeveelheid van zijn/haar bloed
kan afstaan;
omdat.... iedereen zich moet afvragen, waa-
rom hij/zij eigenlijk geen donor is;
omdat.... U hetzelf misschien ook eens no-
dig zult hebben;
Daarom.... vraagt het Rode kruis: U geeft
toch ook?????
P.S. Personen beneden de leeftijd van 18
jaar en boven 65 jaar kunnen niet als donor
worden ingeschreven. Indien U het afgelo-
pen jaar een ernstige ziekte, een operatie of
bevalling hebt doorgemaakt moet U dit keer
de donatie overslaan.

Tentoonstelling wie schrift
die blif*
"Wie schrif, die blif'. Deze titel is gegeven
aan een reizende tentoonstelling, die gewijd
is aan de streekliteratuur in de Achterhoek
en Liemers. Veertien "streektaalschrievers"
worden door middel van foto's, boeken en
dokumentatie gedurende de maand oktober
in de galerie van de bibliotheek te Vorden
gepresenteerd. Naast hetgeen ze hebben ge-
schreven, wordt ook de achtergrond van
waaruit ze geschreven hebben, zoveel mo-
gelijk getoond. Het hadden er meer dan
veertien kunnen zijn, maar juist deze au-
teurs waaronder Heuvel, Gallee, Krebbers,
Postel representeren een bepaald gebied en
een bepaalde tijd of genre. Het zijn allen
streektaalschrijvers die niet meer leven,
maar hun werk leeft nog voort en zij in hun
werk. Deze tentoonsstelling wil hiermee de
streektaalschrievers en de streektaalschrij-
vers die niet meer leven, maar hun werk leeft
nog voort en zij in hun werk. Deze tentoon-
stelling wil hiermee de streektaalschrievers
en de streektaal eren en meteen de verbin-
ding leggen tussen de stoffelijke voorwerpen
van de musea en de geestelijke waarden van
waaruit de auteurs schreven. De expositie is
samengesteld door diverse musea in samen-
werking met het Staringinstituut te Doetin-
chem.

Goed bezochte bijeenkomst
vereniging "Oud Vorden"
De voorzitter de heer Wullink kon dinsdaga-
vond in Hotel Bakker een grootaantal be-
zoekers verwelkomen, speciaal verwelkom-
de hij de heer Eskes, die de taak op zich had
genomen om een dia-lezing te verzorgen
over de historie van Vorden.
De heer Wiltink had een prachtig koperen
scherm meegebarcht, waarop vermeld staat
10 oktober 1918-1931, dit scherm komt uit

de boedel van Hondeveld, 't Hoge, doch
niemand kon de herkomst verklaren. Ver-
moedelijk is het een geschenk geweest bij
een 12,5 jarig huwelijk. Mocht iemand iets
weten hierover dan kan deze zich vervoegen
bij de heer Willink, 't Hoge.
Nadat voorzitter Wull ink dan had gebracht
aan drukkerij Weevers, voor de keurige ver-
zorging van de eerste uitgave van het boekje
"Vordens Kronyck", starte de heer Eskes
zijn diapresentatie. Op humoristische wijze
en zeer kundig op gebied van oud Vorden
vertoonde hij zijn dia's. De ouderen wisten
zich vele plekjes te herinneren. Bij bepaalde
dia's werd het soms wat al te remoerig in de
zaal hoorde men, "door bunk vrogger e wes,
of wet ie nog wal doar spullen wie vröger, de
heer Eskes was dan niet te verstaan, toch
leuk zulke reakties.
Na de pauze vertoonde de heer Eskes, veel
opnamen van het buiten gebied. De reakties
uit de zaal bewees dat de vereniging "Oud
Vorden" een goede greep had gedaan door
deze avond te organiseren.
De heer Wullink dankte de heer Eskes voor
zijn dia vertoning, dit werd ondersteund
door applaus uit de zaal.

E.H.B.O. afdeling Vorden
Bij de E.H.B.O. afdeling Vorden kwamen in
de loop van het jaar regelmatig vragen bin-
nen of er dit jaar weer een nieuwe diploma-
cursus zou komen.
Hierop kon bevestigd geantwoord worden
en was de hoop gerechtvaardigd dat na de
mogelijkhid tot opgave hiervoor de te begin-
nen cursus spoedig via de pers, op de divese

Hierop kon bevestigend geantwoord wor-
den en was de hoop gerechtvaardigd dat na
de mogelijkheid tot opgave hiervoor de te
beginnen cursus spoedig volgeboekt zou
zijn. Helaas, zelfs ondanks een dringend be-
roep via de pers, op de diverse sportvereni-
gingen om tot een eigen EHBO kern te ko-
men, blijkt de belangstelling ver beneden de
verwachting. Tot nu toe kwamen slechts elf
aanmeldingen binnen. Om zeker te zijn of er
in oktober alsnog een nieuwe cursus begon-
nen kan worden, geeft het bestuur nog tot l
oktober gelegenheid tot opgave hiervoor.
Alleen bij een aanmelding van circa 20 cur-
sisten, gaat de geplande cursus door. Voor
diegenen die wel van plan waren de cursus te
volgen doch verzuimden zich op te geven is
dus haast geboden.

Commissie Sport & Cultuur
wil Stichting Jeugdwerk
Vorden-Kranenburg niet
laten doodbloeden
In de commissie Sport & Cultuur kwam
dinsdagavond het beroepschrift van de
Stichting Jeugdwerk Vorden-Kranenburg
aan de orde tegen het door het college toege-
kende subsidiebedrag.
Het college wil deze Stichtng een subsidie
verlenen van f. 267,80. De commissie van
advies voor bezwaar- en beroepschriften
adviseerde het college om f. 750,- te ver-
strekken. B&W kunnen dit advies niet
opvolgen, opdat anders een precedent wordt
geschapen. Een zienswijze die dinsdaga-
vond door de heer E. Brandenbarg (WD)
werd gedeeld. Wethouder W.B.J. Lichten-
berg (CDA) wenst vast te houden aan het be-
drag van f. 750,-. Zijn fraktiegenoot de heer
C. Chr. Voerman deelde deze mening eve-
neens. De beide P.v.d.A. commissieleden te
weten de heren A. Ploeger en A.J. Stolten-
borg wilden tijdens deze vergadering nog
geen uitspraak doen. Zij lieten wel duidelijk
uitkomen zeer positief te staan tegenover ge-
noemde Stichting. "Ik wil de Stichting niet
laten doodbloeden", zo formuleerde Stol-
tenborg. In de raadsvergadering van dinsda-
gavond 29 september zal de P.v.d.A. haar
standpunt bekend maken. Ben Lichtenberg,
woordvoerder van de Stichting hield vooraf
een inspreekbeurt om een toelichting te ge-
ven op de motivatie om tegen de subsidie-
toewijzing in beroep te gaan.
Ben Lichtenberg liet uitkomen dat het be-
grootte tekort van f. 2035,- een absoluut mi-
nimum is om de periode tot de nieuwe sub-
sidieverordening te overbruggen. "Mocht
de raad besluiten de subsidie niet aan te vul-
len tot dit bedrag dan zullen wij genood-
zaakt zijn het dorpscentrum te verlaten", zo
sprak hij.
De heer A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.) stelde
voor om het zwembad in Vorden langer
voor het publiek open te stellen. "We heb-
ben als gemeente een grote investering ge-
daan en nu mogen we ook een groter rende-
ment verwachten en niet dat het bad al word
gesloten wanneer het nog volop fraai weer
is. Dan maar open zonder verwarming",
aldus Stoltenborg.
De heer C. Voerman (CDA) kreeg van zijn
wethouder te horen dat de kwestie met de
larven van de rozekever, die de graszoden
van de voetbalvelden van "Vorden" opvraen
thans is opgelost. Wethouder Lichtenberg:
"Dank aan de voetbalvereniging dat zij de
problemen goed hebben opgelost". Ook ge-
meentewerken kreeg een pluim op de hoed.
Wat betreft de badminton ver. Flash, die ge-
protesteerd heeft tegen de ingedeelde uren
in de sporthal, deelde Lichtenberg mede dat
er medio volgende week een advies afkomt
van de Vordense Sport Federatie.

Burg. Vunderink:

„Voortaan alleen maar opdrachten aan
externe adviseurs wanneer raad daarom
verzoekt"

De commissie Algemeen Bestuur te Vorden
heeft zich dinsdagavond geruimte tijd bezig
gehouden met de te verwachten kosten voor
de verschillende bestemmingsplannen. Het
college wil namelijk een krediet beschikbaar
stellen van f. 110.000,-.
Burgemeester Vunderink liet duidelijk we-
ten dat deze koten ook hem zwaar op de
maag liggen. "We onderzoeken momenteel
hoe we dit soort zaken in de hand kunnen
houden. Het is niet eenvoudig. Alle ge-
meentes zitter er mee. Wellicht is er wat mo-
gelijk in inter-gemeentelijk overleg. Mis-
schien kunnen we zelf wat minder uit beste-
den", aldus Vunderink. De heer J.F. Geer-
ken (CDA) stelde voor het budget van
maand tot maand te bewaken. "Is het budget
op dan de raad voorleggen welke plannen er
nog liggen en wat doen we".
De heer Geerken opperde het plan om zelf
op het gemeentehuis een man aan te stellen
die verschillende werkzaamheden met be-
trekking tot het maken van bestemmins-
plannen uitvoert. Burg. Vunderink vond dit
niet de ideale oplossing. "Zo'n man kost ook
geld en dat moet weer ergens aan onttrokken

worden. Bovendien vereist dat soort werk
specialisatie".
De heer J. Bosch (P.v.d.A.) vond: "Een
streep zetten tot hier en niet verder". Burge-
meester Vunderink was het hier mee eens.
"We zullen een limiet moeten stellen. In ie-
der geval zullen we voortaan alleen maar
opdrachten aan externe adviseurs verstrek-
ken wanneer de raad hier om verzoekt". Een
voorstel van de heer Bosch om het agenda-
punt tot nader onderzoek aan te houden
wees de heer Vunderink af. "We zijn dit be-
drag verschuldigd voor aan ons verrichte
werkzaamheden. We kunnen de adviseurs
niet opzadelen met onbetaalde rekeningen".
Daar was de heer Bosch het wel mee eens.
De heer Bannink (eenmansfraktie) stak een
waarschuwende vinger op richting raad.
"De raad moet voorzichtig zijn om het colle-
ge opdrachten te geven allerlei werkzaamhe-
den te laten verrichten".

De commissie ging, zoals burgemeester
Vunderink het treffend zei "schoorvoetend
en met enige tegenzin" met het collegevoor-
stel akkoord.

Onafhankelijke staat Vorden
Toen in de commissie Algemeen Bestuur
een voorstel aan de orde kwam om een ve-
rordening vast te stellen voor afvalstoffen
riep de heer Bannink uit datje aan die vele
artikelen in zo'n verordening niets hebt.
"Dit moet drastisch worden ingekrompen",
zo vond hij. Burg. Vunderink wees hem
erop dat Den Haag beslist. De heer Bosch
(P.v.d.A.) had een andere oplossing. Zei hij
tot Bannink: "Dan moeten we een onafhan-
kelijke Staat Vorden oprichten"!
De gemeentelijke herindeling in Oost Gel-
derland kwam ook in de commissie alge-
meen bestuurter sprake. Veel werd er niet
over geze^HRn schaarde zich achter de
zienswijze^i^^et college. De heer Geerken
(CDA) sprak de hoop uit dat er over circa
een jaar wel de mogelijkheid aan de bewo-
ners wordt geboden zich uit te spreken.
"Plattelandsgemeente of zijn er bepaalde ge-
voelens vog|̂ t stedelijk gebied. Laat de be-
volking hlHwar zeggen", aldus Geerken.
De heer H. Tjoonk (WD) over deze mate-
rie: "Stop de gehele gemeentelijke herinde-
ling maar in de doofpot".

Minder bouwaanvragen
De ruim honderd duizend gulden die de ge-
meente Vorden wil uittrekken voor de kos-
ten van de bestemmingsplannen werden
dinsdagavond uitvoerig in de commissie fi-
nanciën besproken. De heer R.J. van Over-
beeke (CDA) merkte in dit verband op dat er
zijns inziens minder bouwaanvragen zijn.
"Dan komt er op gemeentewerken toch tijd
vrij. Die kan toch worden opgevuld door zelf
diverse werkzaamheden te gaan verrich-
ten", zoopperde hij. Zijn voorstel om over te
gaan tot het maximaliseren van de uitgaven
werd door de commissie overgenomen. We-
thouder Bogchelman: "Dergelijke pieken
kunnen we normaal als gemeente haast niet
meer opvangen". De heer W.A. Kok (CDA)
zou gaanre een wijziging aangebracht zien
in de verordening voor de afvalstoffen. Hie-
ruit blijkt volgens hem namelijk dat wan-
neer verenigingen oud papier willen opha-
len hiervoor een vergunning nodig is. "Oud-
papier is volgens mij geen afval maar een
vermogensbestanddeel van een vereni-
ging", zo vond hij. Wethouder Bogchelamn
beloofdeéén en andeer nog eens te zullen be-
studeren.

Riolering Kranenburg
In deze commissie werd medegedeeld dat in
de eerste helft van oktober op de Kranen-
burg een begin zal worden gemaakt met de
aanleg van riolering.

Vordens Dameskoor
Het Vordens Dameskoor heeft dezer dagen
een uitstapje gemaakt. Vanuit Vorden ver-
trok men naar Veenendaal waar een bezoek
werd gebracht aan het kreatief centrum van
de Scheepjeswol fabriek. Vervolgens werd
kasteel Amerongen bezichtigd.
In Bennekom in het restaurant "In de Den-
nen" kregen de dames een heerlijke koffieta-
fel voorgeschoteld. Verder werd in Ottelo
een tegelmuseum bekeken, terwijl in Lunte-
ren een kijkje werd genomen in de modeltui-
nen van de bekende plantenboekenschrijver
Rob Herwig. Tot slot van het dagje uit deden
de dames zich bij "De Herberg" tegoed aan
een voortreffelijk diner.

Geslaagde spelmiddag Gym.-
ver. Sparta
Zaterdag j.l. hield de Gym.ver. Sparta een
recreatieve spel middag voor de jeugd. Hier-
voor waren in het voorjaar een flink aantal
eieren verkocht en de opbrengst hiervan zou

dan de jeugd van Sparta toekomen.
Zaterdagmiddag was het dan zover. Een vijf-
tigtal jongeren kwamen samen op de cam-
ping de Reehorst, waar een speelveld was ge-
regeld. Er moesten een tiental spelen in
groepsverband worden afgewerkt onder lei-
ding van een aantal behulpzame ouders die
er ook zeer zeker van genoten hebben. Het
waren diverse behendigheidsspelen welke
allemaal met punten gehonoreerd werden
en soms ging het er daarom lekker fanatiek
aan toe en na een gezellige speurtocht in het
bos, met natuurlijk weer een aantal opdrach-
ten werd de middag besloten met een groot
aantal pannekoeken, welke door de ouders
en bestuursleden waren gebakken. Deze
gingen er dan ook, samen met de i
als koek in.
De heer Wempe besloot de middag door aan
iedereen een "Spellen-Paspoort" uit te rei-
ken van het K.N.G.V. en om iedereen een
aandenken te geven voor deze middag, wer-
den daarom aan alle kinderen Bej^Luitge-
reikt (drinkbekers). Mede dankzijB^iooie
weer is het een zeer geslaagde middag voor
de jeugd geworden die dat dan ook door luid
gejuich liet blijken.

Vyfde baan
Vordens tennis park
De heer J.F. Geerken (CDA) informeerde
naar de reden waarom de tennisvereniging
"Vordens Tennis Park" en de agrarische la-
gere school elk vijfduizend gulden moeten
meebetalen voor de aanleg van een vijfde
tennisbaan.
De tennisvereniging heeft namelijk een ver-
zoek voor deze baan ingediend. Kosten f.
23.000,- waarvan dus zelf een flink bedrag
op tafel gelegd moet worden.
"Is dit de eerste keer op deze wijze en hoe
gaat dat in de toekomst met andere vereni-
gingen. Ik denk bijvoorbeeld aan de rijvere-
niging die een terrein nodig heeft", aldus
Geerken.
Burgemeester Vunderink vond dat deze
kwestie thuis hoort bij de commissie "Sport
& Cultuur". "Ik ben wel op de hoogte. U
krijgt nog wel de kans om hiervoor te pra-
ten", aldus de heer Vunderink.
De heer Bosch werd desgevraagd medege-
deeld dat de investeringsnota en de meerja-
renplanning in de december in de raad aan
de orde zal komen.

Oost Gelderlandrit succesvol
verlopen
De rust is in Vordens dreven teruggekeerd.
Niet minder dan 267 coureurs gingen zater-
dagmorgen voor de traditionele "Oost Gel-
derlandrit" bij camping de "Reehorst" van
start. Een betrouwbaarheidsrit meetellend
voor het kampioenschap van Nederland en
geoganiseerd door de Vordense motorclub
"De Graafschaprijders" die bij het beman-
nen van de kontroleposten assistentie kreeg
van de clubs "Hamac" uit Harfsen en "Sport
& Vriendschap" uit Lochem. De rit stond dit
jaar een paar weken eerder op de agenda dan
gebruikelijk, zodat ook de rijders die Neder-
land tijdens de Internationale motorzes-
daagse op het eiland Elba zullen vertegen-
woordigen, in Vorden aan de start kwamen
in totaal 23 personen niet aan de finish. Voor
de junioren stonden in totaal drie ronden
van 50 kilometer op het programma. De se-
nioren reden één ronde meer. In de rit waren
enkele klassementsproeven over 200 meter
en verder een crossproef op het militair oe-
fenterrein in het Galgengoor. Leden van
"De Graafschaprijders" zijn zaterdag na
afloop en zondag de gehele dag in stromen-
de regen bezig geweest alle paden, wegen
etcetera weer in de originele toestand terug
te brengen. Dit is de heren overigens wel
toevertrouwd!

UITSLAGEN OOST GELDERLANDRIT
Klasse E Junioren Viertakt: l. Dirk Kikkers ,
Doetinchem 1012,4 punten; 2. louis Nij-
kamp, Lonneker 1029.3; 3. Wim Willems,
Olst 1037.4; 4. Theo Bult, Lonneker 1044.3;
5. Gerrit Wilbers, Glanerbrug 1046.7 pun-
ten.
Klasse D Junioren boven 250 cc: 1. Wi'm
Pluimers, Enter 953.8; 2. Henk Pardijs, Lo-
chem 956.2; 3. Jan Alferink, Wierden 977.2;
4. Harry Walhof, Hengelo 968.1; 5. Theo
Liebregts 988.8.
Klasse C Junioren 175 t/m 250 cc: l. Gerard
Seesing, Hengelo 947.9; 2. Johan Gast,
Daarlerveen 987.4; 3. Naarte Hoogenbosch,
Den Burg 997.9; 4. Theo Veer, Ede999.8; 5.
Jos Roolvink, Zutphen 1002.6 punten.
Klasse B Junioren 125 t/m 175 cc: l. Bert de
Vos, Hellendoorn 980.2; 2. Henk Steman,
Leidschendam 1005; 3. Gerrit Mensink,
Ootmarsum 1024.6; 4. Aris Eindhoven,
Neede 1050.3; 5. M. Bekker, Kekerdom
1051.9 punten.
Klasse A. Junioren t/m 125 cc: 1. Henk
Boersma, Laren 982.2; 2. Peter v.d. Molen,
Zuidhorn 1001.9; 3. Henk Broer, Steenwijk
1024.5; 4. Henk Bak, Rijssen 1026. l; 5. Bee-
ne Bosma, Lochem 1138.5 punten.
Klasse F. Senioren t/m 125 cc: 1. Rob v.d.
Straat, Almen 928.8; 2. Geertjan Haze-
broek, Nijverdal 938.3; 3. Jan Harkink, Lo-
chem 100.7; 4. F. v.d. Linden, Kaatsheuvel
1027.6; 5. Bert ter Haar, Nijverdal 1157.7
punten.
Klasse G Senioren 126 t/m 175 cc: 1. Wim
Morrenhof, Heino 962; 2. Albert Graafstra,
Langedijke 973.5; 3. Gerard kruiper, Nijver-
dal 976.9; 4. Arno Dreezen, Maastricht
977.8; 5. Wim Baelde, Naarden 1020.2 pun-
ten.
Klasse H Senioren 176 t/m 250 cc: l. Anne
Kies, Appelscha 972.5; 2. Herman van Hoe-
gee, Maarssen 920; 3. Jan Klein Brinke, Vor-
den 936.8; 4. Selly van Peer, Groesbeek
942.4; 5. Jan Bleyenberg, Almelo 950.7 pun-
ten.
Klasse I Senioren boven 250 cc: 1. Henk
Poorte, Nijverdal 859.5; 2. Bennie Wilken,
Nieuwlands 877; 3. Gertie Aaltink, Lonne-
ker 890.9; 4. S. Schram, Wolvega 931.8; 5.
W. Schoenmaker, Groesbeek 953.4 punten.
Klasse J Senioren Viertakt: 1. Gerrit Wol-
sink. Laren 906.9; 2. F. Breugem, Bleiswijk
971.4;3.E. OldeWolbers, Arnhem 1007.6;
4. Henk Pol, Borne 1011.2; 5. Sicco v.d.
Mei, Beetsterzwaag 1013 punten.

L.R. en P.C. De Graafschap
Ponies: De ponyruiters hebben als laatste 2
concoursen van dit seizoen meegedaan in
Wilp en in Hengelo Gld. In Wilp deden 4
ruiters mee. Van hen behaalde Astrid Bergs-
ma met Sonja een 4e prijs, Rita Kornegoor
met Ella een 6e prijs en Jolanda Slagman
met Cora ook een 6e prijs, alles in de L-dres-
suur. Afgelopen zondag deden in Hengelo 9
ruiters mee. Er werden 6 prijzen in de dres-
suur gehaald.
L-dressuur: Jolanda Slagman met Cora: Ie
prijs; Ina Sloëtjes met Helenius: 2e prijs;
Astrid Bergsma met Sonja: 4e prijs; Karo
v.d. Hoek met Window: 4e prijs. B-dres-
suur: Gitte v.d. Hoek met Patrick: 5e prijs.
L2-dressuur: Albert Bielderman met Eve-
ning Sunset: 5e prijs.
Paarden: Het laatste concours van de paar-
den werd te Bathmen gehouden. In de L-
dressuur vielen in de prijzen: Annie Korne-
goor met Sabine 2e prijs; Wim Lenselink me
Rione 3e prijs.
Komende weekend gaan de ponies en de
paarden samen een tweedaagse tocht ma-
ken. Er zal overnacht worden op de boerde-
rij van de heer Krukerink in Lochem.

Vorden wint eerste
comp et i t ie wedstrijd met
1-2 van Terborg
Vorden l is de competitie goed gestart door
de uitwedstrijd tegen Terborg met 1-2 te
winnen. Een stand die reeds bij de rust was
bereikt. Het was voor beide teams moeilijk
spelen op de gladde grasmat.
In een gelijkopgaand begin gelukte het Ter-
borg om in de 19e minuut een 1-0 voor-
sprong te nemen, toen Vorden doelman
Wim Harms de gladde bal van zijn borst zag
springen waarna Houtman scoorde.
De vreugde was van korte duur. Vorden
kreeg een minuut later op links een hoek-
schop toegewezen, waaruit Bennie Wentink
raak kopte 1-1. Na ruim een halfuur spelen
werd het 1-2 toen Bert Vlogman met een
afstandschot de roos trof.
Vorden had geluk dat de thuisclub vlak voor
de thee tegen de paal schoot. In de tweede
helft een wedstrijd zonder veel hoogtepun-
ten, waarbij Vorden zonder echt in gevaar te
komen op rustige wijze de eindstreep kon
halen.

S.V. Ratti
Uitslagen van zaterdag 19 en zondag 20 sep-
tember j.l.
Afd. jeugd: s.v. Ratti Al - Oeken Al 3-1; s.v.
Ratti C - Lochem C3 2-2. Afd. zaterdag: s.v.
Ratti 2 - Wilhelmina SSS 6 5-5; s.v. Ratti 3 -
ïiarfsen 30-1. Afd. zondag: s.v. Ratti l -SCS
l 10-0; s.v. Ratti 2 - Zutphen 5 afgelast; s.v.
Ratti 4 - Baakse Boys 4 1-4. Afd. Dames: s.v.
Ratti l - Columbia 2 2-0; s.v. Ratti 2 - Wit-
kampers l 1-0.

Programma zaterdag 26 en zondag 27 sep-
tember a. s.
Afd. jeugd: s.v. Ratti Al -Erica A2; s.v. Ratti
BI - Noordijk BI; s.v. Ratti Cl - Sp. Neede
C3;
Afd. Zaterdag: Overstege l - s.v. Ratti 1;
Haarlo 2 - s.v. Ratti 2; s.v. Ratti 3 - C.J. Vers
7. Afd. Zondag: Vorden 4 - s.v. Ratti 1; s.v.
Ratti2-Vorden6; Steenderen4-s.v. Ratti3;
s.v. Ratti 4 - Lochem 8. Afd. Dames: s.v. Rat-
ti l vrij; s.v. Ratti 2 vrij.

Damclub Vorden wint van
ADW (Amsterdam)
Het eerste tiental van de Vordense damclub
DCV heeft de eerste competitiewedstrijd in
de landelijke tweede klasse tegen ADW uit
Amsterdam met 12-8 gewonnen. Deze over-
winning die Vorden thuis behaalde was dik
verdiend, zeker omdat de thuisclub aantrad
zonder Wieger Wesselink. De enige neder-
laag was voor Johan Krajenbrink die zowel
voor DCV l als voor het aspirantenviertal
speelde. Henk Ruesink, Harry Graaskamp
en Jan Masselink speelden remise in (bijna)
gewonnen stellingen. De winstpartijen kwa-
men op naam van Herman Luimes, Bertus
Nijenhuis en Gerrit Wassink. De individue-
le uitslagen waren: H. Ruesink - M.R.C.
Stahlberg 1-1; J. Masselink -J. de Ruiter 1-1;
J. Krajenbrink - K. Jacobs 0-2; H. Graas-
kamp - B. Berk 1-1; H. Luimes - M.G. Vree-
burg 2-0; T. Slütter - J. Scherpenisse 1-1; B.
Nijenhuis - K. Zeeman 2-0; A. Wassink - K.
van proosdij 1-1; G. Wassink - B.J. Helms 2-
0; F. Hofman - R. Sarton 1-1.

DCV winnaar in eigen huis
De viertallenwedstrijden die de Vordense
damclub DCV zaterdag organiseerde zijn
prima verlopen. Het toernooi werd geopend
door de heer T. Slütter. De arbiters de heren
van Rixoorten Lankhaar alsmede wedstrijd-
leider de heer H. Wansink hadden weinig
moeite om de zaak in de hand te houden.
Tegen zes uur werd het toernooi afgesloten
en ging iedereen met een vaantje en een
damboek naar huis.
Bij de juniorenviertallen werd Denk & Zet
uit Hardinxveld - Giessendam winnaar,
waardoor ze zich plaatsten voor de Neder-
landse finale welke op 10 oktober in Wester-
haar gehouden zal worden. Denk & Zet be-
haalde 6 punten; 2 Huissen 4 punten; 3.
Amstelveen 2 punten; VDC Veenendaal O
punten.
Niet znder fortuin werd DCV Vorden win-
naar van de aspirantenpoule. In de laatste
ronde had Hendrik-Ido Ambacht aan een 4-
4 gelijkspel voldoende om zich te plaatsen
voor de Nederlandse finale in Nijkerk. Tot
vlak voor tijd leek het erop dat DCV met 3-5
zou verliezen. Toen sloegen de zenuwen bij
Hendrik Ido Ambacht door en zag Arno
Heimcke zelf nog kans een totaal verloren
stelling te winnen. Het Vordense team be-
stond uit Henk Hoekman, Arno Hiemcke,
Ernst Jan Wuestenenk, Johan Krajenbrink
en Wieger Wesselink.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum

ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Iedere eerste maandag van de maand schrijf-
avond Amnesty International

23 sept. Modeshow fa. Visser en fa. Mok-
kink

24 sept. Volksfeest Linde
26 sept. Volksfeest Linde
29 sept. Bloemschikcursus Floralia
29 sept. Bejaardensoos Kranenburg

1 okt. Bloemschikcursus Floralia
2 okt. Bloemententoonstelling Floralia,

Dorpscentrum
2 okt. Tentoonstelling PKV, zaal de Her-

berg, Vorden
3 okt. Bal voor gehuwden en verloofden,

zaal Eijkelkamp, Vorden
3 okt. Bloemententoonstelling Floralia,

Dorpscentrum
3 okt. Tentoonstelling PKV, zaal de Her-

berg, Vorden
4 okt. Bloemententoonstelling Floralia,

Dorpscentrum *
4 okt. Tentoonstelling PKV, zaal de Her-

berg, Vorden
5 okt. Modeshow fa. Lammers, in Hotel

Bakker, Vorden
8 okt. Bejaardenkring Dorpscentrum

13 okt. Bejaardensoos Kranenburg
14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
17 okt. Feestavond Hengelaarsver.

De Snoekbaars
20 okt. K.P.'O.
21 okt. H.V.G. Vorden Dorp
22 okt. Bejaardenkring reisje
27 okt. Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
27 okt. Bejaardensoos Kranenburg
29 okt. Ringverg. H.V.G. Toon Kortooms



DE C/TROËN DEALERS GEVEN U GOEDE
DE PARJU JE ZIJN OP DEREDENEN OM

7VANB/ED/NGEN-NEGENDAAGSE.
-IA USTLR,WL MAKLN VAN AL ON/J: CX MODLLLLN '81

/Ll:R SPLCIALL AANBIEDINGEN.

-DIT is LLN ooi-u-.: BIJ LLN LI IROCASION GLVLN WL
DL ACCLSSOIRLS V(X)R DL HLIJT VAN Dl- PRIJS!

-l UTSTLKLNDL D1LNSTWAGLNS WAAK N LT DL TOP
VAN AI- IS GAAN V(X)RDLL1C; DL DLl IR l TL

WK GAAN 1LDLRLLN KKNS HAARHJN l Tl'LLGGLN
HOI: /j: BI) CITROLN /UINIG KUNNLN RIJDEN /ONDKR
ILTSTL HÖKVKN MISSL.N!

-HEREN, HEREN, VERGEET ONZE ZUINIGHEIDS-
(XXiAITO, NILT MLT Z'N l OP 19,6!

-VOOR AUES WAT MAAR KNIGSZINS OP LLN AUTO
UJKTGLVLN WIJ LLN UNILK HCXiL INRU1LPRIJS.

-LN VAN JOU GLVLN WL LLN POSTLR GRATIS WEG!

mm. ÏJ&A

We gaan met 180 Citroen dealers eens flink uit- Wie denkt dat z'n huidige auto nog maar enkele
pakken. Tijdens de Aanbiedingen-Negendaagse, tussen honderden guldens waard is, moet beslist met ons komen
24 september en 3 oktober, is ons niets te gek als het aan- praten over de overstap naar een splinternieuwe Citroen,
komt op»speciale aanbiedingen. Natuurlijk hebben we Want voor uw auto geven wij de komende negen
ervoor gezorgd dat iedereen die zuinig wil autorijden, maar dagen een onverwacht hoge inruilprijs, met daaraan
wel comfort, veiligheid, topprestaties e.d. op z'n verlang- gekoppeld de zeer gunstige financieringsvoorwaarden van
lijstje heeft staan, bij ons terecht kan. Leest u even mee CFN(Citroen Financieringsmaatschappij Nederland).Een
wat er de komende dagen bij ons allemaal mogelijk is? nieuwe Citroen maken wij dus heel aantrekkelijk voor u.

Allereerst hebben we voor iedereen die eigenlijk al Bent u op zoek naar een goede occasion, ook
lang in een CX wilde stappen een fantastische aanbieding: dan bent u bij ons aan het juiste adres. Een groot aanbod
een CX type '81 krijgt u stukken voordeliger van ons mee. Citroen Eurocasions (waaronder interessante dienst-

Het toppunt van rijcomfort en aërodynamica wagens) staat voor u klaar.
komt dus veel dichter binnen uw bereik, l J moet er echter De speciale aanbieding in dit geval: tijdens degaran-
snel bij zijn, want de voorraad is beperkt. tieperiocle van 3 of 6 maanden krijgt u de mogelijkheid om

PROFITEER VAN DE ZEER AANTREKKELIJKE AANB/ED/NGEN.

originele Citroen accessoires van uw keuze die u bij ons
laat monteren, voor de helft van de prijs te kopen.

Zo helpen wij u uw auto helemaal naar uw zin te
maken. U ziet, autorijden is bij Citroen pas écht leuk.

Natuurlijk informeren wij u graag over de Citroen
modellen '82. Wij kunnen u haarfijn vertellen hoe u
zuinig kunt autorijden, zonder te hoeven inleveren op het
gebied van comfort, veiligheid, prestaties e.d.

Sprekend voorbeeld hiervan is de Visa. Een zuinig-
heidswonder (de Visa Super E rijdt l op 19,6 bij 90 km/h
constant) dat niets te wensen overlaat.

Kom snel eens bij ons langs. Er ligt in ieder geval
een leuke poster van De Eend In Vogelvlucht gratis voor
u klaar (zolang de voorraad strekt). Welkom!

TUSSEN 24 SEPT. EN 3 OKI

Borculoseweg 21, Ruurlo tel. 05735 -1753
DeVenterkampll,Ruurlo tel.05735 -2004

CITROEN



Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g. 1335.

Insulindelaan 4
Vorden

Tel.05752-2675

Exclusieve
prenten voor

jachtliefhebbers!
Uit beperkte voorraad kunnen wij u
aanbieden: authentieke, ingelijste
prenten met jachttaferelen. Bijzon-
dere staaltjes van verfijnde prent

kunst.

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert
ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen

AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

Dames opgelet 5 oktober een hele dag

MODESHOW
met verkoop in Hotel Bakker in Vorden van

de grote matenspecialist

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Met medewerking van

SCHOENMODE WULLINK

OPTIEK SIEMERINK

BLOEMSIERKUNST DIJKERMAN

Showtijden 's morgens 10.00 uur en
's middags 13.45 en 15.30 uur

Plaatsbespreken aan de zaak

TE KOOP:
PEUGEOT 504 familiaal 1980
PEUGEOT 504 GLD 1979
PEUGEOT 504 LD 1979
PEUGEOT 504 GL 1979
PEUGEOT 504 GL Autom 1978
PEUGEOT 504 Tl 1978
PEUGEOT 504 Break 1978
PEUGEOT 504 GLD 1975
BMW 518 1977
DATSUN 180 GAS 1978
DATSUN F20 A F2 1978
CITROEN 2CV6 1977
FORDGranada 1976

Automobielbedrijf A. Ridderhof
Peugeot-Dealer Hengelo G. - Tel. 05753-1947

OFF. VIALLE-LP.G.-DEALER WASSERETTE

Kwaliteit kopen,haal 't
bij de vakman,

haart bij Welkoop.
W iT-TTTP^

Kenner vleesbrokken
Krokante kwaliteitsmaaltijd voor Uw
hond. Drie verschillende verpakkingen:
1, 3 en 15 kg.
Al vanaf f 3.35
Kenner hondediner
De komplete warme maaltijd voor
Uw hond. De vele vitaminen en eiwit-
ten zorgen voor een gezond honde-
leven. 1.5, 3,15 kg.
Prijs vanaf f 4.75

Purina kattevoer
Welkoop biedt diverse soorten en
smaken. Tot komplete vlees- en vis-
maaltijden toe.
Vanaf f 1.35 per blik 405 gr.

Kitty Friend kattebakvulling
Hoog absorptie-vermogen. Een van
de beste! 5 kg zak f 7 30
Verkrijgbaar in diverse grootver-
pakkingen.

Keuze en nog ^*JB keuze. En
let U eens op deze Welkoop

aktieaanbiedingen:

Vapona hondeband
De bestrijder van \4Bkn, teken en
luizen. Werking 2 a?maanden. j
Van f 5.80 Voor f A "ze

Ophangrekje voor uw tuin-
gereedschap
Handig en voordelig vanaf f 5.65
Tuinhandschoenen
Dames- en herenmodellen in tal van
soorten en uitvoeringen bij Uw Wel-
koop tuinspecialist al vanaf f 3 85

Gazonzaad
Voor stoei-sterk gras of voor Uw sier-
gazon. De topkwaliteit ziet U aan 't
perf ekte resultaat: vanaf f 4 50
-250 gr.

Frento katteband
Speciaal voor de kat. Met deze
vlooienband is Uw kat zo'n 2 a 3
maanden beschermd tegen vlooien
en teken. £
Van f 5.80 Voort

Compostcontainer g
Voor milieuvriendelijk tuinieren. Zo

:;ji verzorgt U Uw "biologische"
tuin met Uw eigengemaakte
compost. Kunststof lamellen,

inhoud 340 liter, f 59.80
Tuinturf
Voor grondverbetering van Uw tuin
40 l of 801 zakken. Vanaf f 555

isover isolatiedekens
Verkrijgbaar in handige 5 meter rol-
len hoogte 60 cm.

Radiatorfolie
Bespaart U veel energie in huis. Met
de zelfklevende strips snel en gemak-
kelijk aan te brengen f 18.75
Dichtkit
Voor voegen, scheuren, naden bij
deuren, raamkozijnen, vensterban-
ken? In voordelige spuitkoker 320 ml.

^vanaf f 7.65
(Psillconenkit

Hoogwaardige kwaliteit, blijft elas-
tisch. Wit of transparant. In handige
spuitkoker 320 ml. vanaf f ^g 35

'
Nietapparaat
Zeer geschikt voor het bevestigen
van isolatiemateriaal. Compleet met
1.000 nieten 12.5 x 6 mm. Ook ver-
krijgbaar in zware uitvoering.
Vanaf f 31.90
Hamers
Kwaliteitsmerken. Diverse uitvoe-
ringen. Klauwhamers, bankhamers,
timmermanshamers. Vanaf f 9 60

TL armatuur
Energiebesparend en spatwaterdicht.
40 Watt. Kompleet met TL-buis en
starter. Lengte 1.20 m.
Zonder kap r nr-
vanf 66.-voorl bb.~
Met kap van f 88.-
voorf 72.50

Hella
kabelverbinderset

In stevige blisterverpakking.
Daar zit in: 1 kabeltang met plastic
handgreep, 10 stekker verbinders, 20
vlakstekkerhulzën klein en 5 vlak-
stekkerhulzen groot, 10 ringtongen,
15 kabelverbinders klein, 5 kabel-
verbinders groot. Plus een duidelijke
handleiding.
Van f 26 55

Prijzen in deze kolom
incl. BTW geldig t/m 14-10-'81

Welkoooda's kwaliteit tegen lekker lage prijzen!

hondebrok 5 kg
De komplete maaltijd voor Uw hond
Rijk aan dierlijke- en plantaardige
eiwitten, mineralen, sporenelementen
en vitaminen. Beter verteerbaar door
speciale behandeling van verwerkte
granen. Uitvoerig voedingsadvies op
verpakking.

Van f 12,55
Voor10»

Purina
katmenu

850 gr
Droog knabbeldiner in sterretjesvorm
Een volledige maaltijd voor de poes,
waar alle benodigde voedingsstoffen
en vitaminen inzitten.

Van f 4,15
Voor

Prijzen incl. B.T.W. geldig t/m 3/10/81.

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583i doet z'n naam eer aan! 9

Volksfeest Linde
bij de molen

Donderdag 24 september: Blijspel van AEV uit Exel
"De verloofde van mijn vrouw" aanv.:
19.30 uur.
Daarna dansen met boerenkapel De Acht-
kastelendarpers

Zaterdag 26 september: Volks- en kinderspelen
's Avonds dansfestijn met

De Flamingo's

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6684 ;

1981 1981

volksfeest varssel
2 OKTOBER: 14.00 uur: Kinderspelen

19.30 uur: Toneel: "'t is maar tijdelijk"

3 OKTOBER: 13.45 uur: optreden muziekvereninging
"Crescendo"

14.00 uur: Volksspelen
19.30 uur: dansfeest met muziek van

"LOS TERROS"



Vanaf 30 september ontvangen wij iedere woensdagmiddag en zaterdag ciKFI Q
EIKELS Weer eikels. Amerikaanse en Hollandse apart houden en zonder stenen en doppen. tll\tl_o
BOOMKWEKERIJ M.G. SPIEGELENBERG BV- Ruurloseweg 26-Vorden -Telefoon 05752-1464

Landbouwers

Binnenkort komt er weer VLOEIBARE SCHUIMAARDE beschikbaar

VOOR BEKALKING
VAN UW BOUW- EN WEILAND
Bevat ongeveer 45%droge stof.

De droge stof bevat 200 kg. zuurbindende waarde
4 kg. N
8 kg. P2 05
1-6 kg. k2O
8 kg. MgO

Alle inlichtingen te verkrijgen bij

J.G.A. Korenblik Warnsveld. Tel. 05750-20853

Autowassen?
Bij Weulen Kranenbarg natuur-
lijk goed en niet duur.
Enkweg 3 Vorden

Natuurzuivere vruchten-
sappen! 100% puur fruit
bij

't WINKELTJE
in brood en banket

A.G. Schurink, Burg. Galleestr.
22, telefoon 1877

ROZEN
Zoek nu nog even rozen uit, dan worden ze voor U gere-
serveerd en heeft U de juiste kleur bij aflevering.

Particuliere verkoop, vrijdag en zaterdag
of na telefonische afspraak.

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg bv
Ruurloseweg 26. Vorden. Telefoon 05752-1464

Ter versterking van het konstruktieburo zoeken wij
kontakt met een

MTS'er WERKTUIGBOUW (m/v)
die ervaring heeft of geïnteresseerd is in de f unktie
van

TEKENAAR/ KONSTRUKTEUR
Op deze afdeling worden de speciale klantenwensen vertaald in
fabriekstekeningen en wordt vorm gegeven aan onze standaard-
artikelen.
In voorkomende gevallen wordt de afdeling Verkoop gesteund
met de offertebehandeling

Voor nadere inlichtingen kunt u vragen naar de heer Ouwinga,
toestel 40, Hoofd Konstruktieburo.

Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.:05752-1546

HET ISOLATIEPAKKET
MET 10 JAAR GARANTIE

laat dit niet
zo doorgaan

Hier ziet u waar warmte ontsnapt

Isoleren is dan het antwoord, maar doe het dan wel met een VAKMAN!

ISOLATIEBEDRIJF PETERS HEEFT ZULKE VAKMENSEN

Het is voor ons onmogelijk om u in deze advertentie alles te vertellen over de voor-

delen en mogelijkheden van woningisolatie.

Maar als u onderstaande informatiebon instuurt, nemen wij kontakt met u op.

ISOLATIEBEDRIJF PETERS B.V.
JUTLANDSESTRAAT 2 (Zijweg Gerritsenweg, Industrieterrein „De Mars"
7202 CV ZUTPHEN, TEL (05750) 14519
FILIAAL: DORPSWEG 9, SPANKEREN, TEL. (08330) 14477.

Ik wil graag een vrijblijvend
totaal-isolatie-advies voor:
D muurisolatie
D dakisolatie
D glasisolatie
G vloerisolatie
D geïsoleerde aluminium

jien.

INFORMATIEBON

straat

postcode woonplaats.

tel..
Informatiebon in enveloppe ZONDER POSTZEGEL zenden aan
isolatiebedrijf Peters, Antwoordnummer 201, 7200 VB Zutphen

OoA i'oor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

artens
stet,lt •iotltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

De beste
professionele kettingzagen

zijn "directe afstammelingen" van
Sachs-Dolmar!

Sachs-Dolmar professionele kettingzagen

Grote vermogens... licht te hanteren.

Bedrijfszeker, optimale trillings- en geluiddemping en... uiterst veilig

Wij adviseren u graag over uw

Sachs-Dolmar kettingzaag!

SACHS

HONDA - CARRARO
2- en 4-wielige tuinbouw/trekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

l

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

JOWÉ BRANDERHORSTWEG5
KEIJENBORG HENGELO (Gld.
TELEFOON 05753 - 2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 5 morgens per
week, van y29 tot 1/21.
Telefoon: 05755-1213.

Waarom duurder rijden dan
nodig is. Spaar centen uit.
Tank bij G. Weulen Kranenbarg
en Zn. bv.
Enkweg 3 Vorden. Tel. 1811

GEVELREINK3ING
IMPREGNEREN ALLE COATNGS

KELDERS WRTERDCHT MAKEN

MOBIEL GRTTSTR ALEN
Gratis proefstuk en prijsopgaven

HEUWISKf
Wilhelmmalaan 7, 7251 EN Vorden
Tel 05752 - 1335 Ol 05750 - 17543

SPAAR BU DE NMS
Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 - Tel. 05752-1531

Nederlandsche|m I>J| Middenstands
k Spaarbank A

MODE DAGEN
Modecentrum

Vorden, Tel (05752) 13 81

op

donderdag 24 september
vrijdag 25 september
zaterdag 26 september

Er is veel modenieuws

U kunt nu keuren,
kijken en passen

MANTELS -MANTELCOSTUUMS-COATSX HIJ
ROKKEN EN BLOUSES - MESJES/^ KOSTUUMS
PULLOVERS - VESTEN - TRUIEN/ KOLBERTS - PANTALONS
BROEKPAKKEN - PANTALONS/VESTEN - PULLOVERS - TRUIEN
JAPONNEN - PAKJES / REGENJASSEN - COATS - JACKS

Kijk rustig rond, wij adviseren u graag
RUIME PARKEERPLAATS



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 24 september 1981

43e jaargang nr. 28

J0TUL
OF NORWAY

GROTE HAARDEN EN KACHELSHOW
een rijke keus uit vele modellen

* allesbranders
* kolen kachels
* houtkachels
* gaskachels

U bent welkom op
donderdag 24 september van 15-22 uur
vrijdag 25 september van 15-22 uur

in de zaal van Hotel Bakker
Dorpsstraat 24 — Vorden

DEALER VOOR DE ACHTERHOEK
ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 05752-1261

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

met
Televisie

reparaties

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

aguAsport
regenpakken

Bekroond door hel Ministerie van Verkeei
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de
vele extra s In vi|l modische kit i

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

BLOEMENTENTOONSTELLING
56 jaar Nutstloralia op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 oktober 1981 in het Dorps-
centrum te Vorden.

WEDSTRIJDEN
1. Stekplanten voor schoolkinderen
2. Stekplanten voor volwassenen
3. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten, zoals kettingen, poppetjes, dieren enz.

a) voor volwassenen
b) voor kinderen

4. Versierd speelgoed voor kinderen t/m 14 jaar
5. Eigen gekweekte a) planten, b) bloemen, c) vruchten
6. Cursisten: a) bakje, b) vaasje, c) tafelstukje, d) biedemeiedj^ versierd voorwerp,

f) wandstuk, g) droogbloemen boeket, h) droogbloemen fanlSre, j) stobben
7. Niet-cursisten vanaf 1 6 jaar: a) kleine vazen, b) grote vazen, c) bakjes, d) fantasiestukjes

groot, e) fantasiestukjes klein, f) tafelstukjes, g) stobben
8. bloemstukjes kinderen t/m 1 5 jaar
9. droogbloemen: a) boeketten, b) fantasiestukjes

10. inzendingen gevorderden
11. inzendingen vaklieden en leerlingvaklieden

Voor alle wedstrijden zijn mooie prijzen beschikbaar.
Inleveren Stekplanten voor schoolkinderen: donderdagmorgen 1 oktober om 8.30 uur aan
de scholen. Voor ouders van kinderen van de buurtscholen gelijk met de kinderplanten aan
de school.
Inleveren Stekplanten voor volwassenen donderdagmiddag 1 oktobervan 1 5.30tot 1 7.00
uur in het Dorpscentrum (zij-ingang).
Alle overige wedstrijden: donderdag 1 oktobervan 19.00 tot 21.00 uur en vrijdagmorgen 2
oktober van 9.30 tot 12.30 uur in het Dorpscentrum (zij-ingang).
De tentoonstelling is geopend: vrijdagavond 2 oktobervan 19.30 tot 22.00 uur, zaterdag 3
oktober van 1 5.00 tot 21.00 uur en zondag 4 oktober van 11.00 tot 1 7.00 uur.
DE PRIJSUITREIKING VINDT PLAATS OM 16.30 UUR.

Entree: f 1,50 per persoon, kinderen tot 14 jaar gratis toegang
Verloting: de trekking vindt plaats maandag 5 oktober om 19.30 uur in het Dorpscentrum.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Stomerij voor Vorden s.o
Good Clean

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

L.M.B. - VORDEN
Dealer van: David Brown tractoren

Te koop: diverse inrui (tractoren van 18 t/m 90 PK.

Speciaal voor de hobbyist: 1 Porsche tractor A116 zonder
hef maar met ploeg en maaibalk (bijzonder laag geprijst).

Mengmesttank of kuil voersnijder inruilen?
Vraag dan vrijblijvend prijsopgave; wij geven goede inruil-
prijzen!

Speciale aanbieding: nog enkele „Solo"-kettingzagen; zeer
laag in prijs.
Idem motorpompsets voor de volkstuinder met 1 PK-benzine-
motor (150 Itr/min.).

INDUSTRIEWEG 13 - TELEFOON 05752-3163 - VORDEN

Voor al uw kinderen elk kwartaal gratis
voet meting bij [\uwPiedro-specialist.

PJEDftO

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

YOGA VORDEN

Theo de Gans, leraar van de Stichting
Yoga en Vedanta, in Dorpscentrum,

dinsdag 6 oktobervan 9.15-10.15 uurv.m.

Inlichtingen: telefoon 08338-3143

Voor al uw
- Verwarmingen
- loodgieterswerken
- allesbranders voor
c.v. etc.

vraag inlichtingen
W.A. Weulen Kranenbarg
Zelhem. Tel. 08342-1364

Zaterdag a.s. Kastelenloop bij
Kasteel Vorden; aanvang 13.00
uur; 2,5, 5 en 10 km.

Voor natuur- en reform-
artikelen

't WINKELTJE
in brood en banket

A.G.Schurink, Burg. Galleestr.
22, telefoon 1877

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Zaterdag a.s. Kastelenloop bij
Kasteel Vorden; aanvang 13.00
uur; 2,5, 5 en 1 O km.

Onduline golfplaten
92x200 per plaat f 21,75

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN
Schoolstraat — Vorden

Te koop: g.o.h. Koelkast tafel-
model.
H. Tijdink, Onsteinseweg 3,
Vorden. Tel. 6481.

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 n te huur bij:

_HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

Meisje van 18 biedt zich aan
in de huishouding of in een win-
kel; met enige ervaring.
Mijn telefoonnummer is
05753-2409

VOGEL-en
KLEINDIERMARKT
TE KEIJENBURG
georganiseerd door Vogelver.
EXOKAN op zondag 27 sep-
tember a.s. van 10.00-13.00 uur
in dorpshuis „De Horst"

Onderlinge damcompetitie
DCV
Voor de onderlinge competitie van de Vor-
dense damclub DCV werden de volgende
wedstrijden gespeeld: senioren groep 1: J.
Krajenbrink - H. Esselink 2-0; H. Graas-
kamp - W. Sloetjes 2-0; B. Breuker - S. Buist
2-0; A. Wassink - B. Wentink 2-0; Groep 2:
H. Ruesink - B. Rossel-2-0; J. Masselink - H.
Hoekman 2-0; H. Wansink - J. Lamers 1-1;
Groep 3: G. Wassink - J. Hoenink 2-0; W.
Wesselink - G. Hulshof 2-0; S. Wiersma - J.
Lankhaar 1-1; H. Klein Kranenbarg - G.
Brummelman 2-0.
Jeugd groep 1: J. Dijk - J. Kuin 2-0; B. Hid-
dink - E. Brummelman 1-1; R. Slutter - E.

Hengeveld 1-1; P. Besselink- M. Boerkamp
2-0; F. Rouwen horst - W. Beren pas 0-2; W.
Hulshof- M. van Burk 0-2; J. Slutter - N. de
Klerk 0-2; E. te Velthuis - E. Brummelman
2-0; Groep 2: B. Nuesink - H. Berenpas 0-2;
E. van Est - J. Brandenbarg 2-0; B. Voort-
man - B. van Zuylekom 0-2; R. Bulten - G.
Brinkman 0-2; A. Plijter - M. Boersbroek 2-
0; A. Plijter - H. Berenpas 2-0; B. Nuesink -
M. Boersbroek 0-2; A. Plijter - B. van Zuyle-
kom 2-0; J. Brandenbarg- M. Boersbroek0-
2.

Winst voor Treffers '80
Het eerste tafeltennisteam van "Treffers '80"
heeft met 7-3 gewonnen van het sterke Litac

uit Lichtenvoorde. De pas van Dropshot
overgekomen Schoenaker won drie parti-
jen, Knippen zegevierde tweemaal terwijl (
Evers erin slaagde één partij te winnen. Het'
dubbel leverde eveneens een zege voor de
Vordenaren op.

Het tweede team van Treffers speelde thuis
met 5-5 gelijk tegen Vios uit Beltrum. W.
Voortman won twee partijen. S. Hoven-
kamp en D. de Beus wonnen één partij als-
mede het dubbelspel.
Het jeugdteam van Treffers verloor met 7-3
van Dynamo uit Neede. Rob Oplaat, Peter
v.d. Wal en Ronnie Kramp wonnen allen
één partij.



Speelgoed-

hobby- en
kadoartikelen

Vrijdag 25 september om 14.00 uur openen
wij onze speelgoedzaak „de Wigwam", met
een breed assortiment aan speelgoed.

Daarnaast hebben wij ook leuke hobby- en ka-
doartikelen. Voor de kinderen is er een Lego-
raad-wedstrijd en een leuke attentie.

POELMAN
v/h Koerselman.

Burgemeester Galleestraat 12

Tel. 05752-1364

SPORTIEF
Met een leuke sportieve trui in de nieuwe

modekleuren van

Martei
doeltreffend!

Jacht- en sportartikelen

Zutphenseweg 9, Vorden

TUINCENTRUM

GEVRAAGD

leerling
off-set drukker
liefst in bezit van MAVO- of HAVO-diploma,
eventueel LTS Grafische opleiding.

drukkerij weevers b.v.
nieuwstad 12 • vorden • telefoon 05752-1404

Weekaanbieding
ZAALSPORTSCHOEN
wit suède met nylon
normaal f49,95
deze week
maten 41/46

30,-
WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN
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KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

m* 1 %M U • volledige garantie

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

TOYOTA Corolla m 1980
TOYOTA Starlet 5 sp 3 drs 1978
TOYOTA Corolla 30 deiuxe 1978/79
TOYOTA Carina 1978
TOYOTA Cressida 4 drs deiuxe 1978
TOYOTA Celica 2000 XT 1979
FORD TaUnilS stationcar 1977

FORD ESCOrt 2 drs. de luxe met gasinst. .1978

OPEL Ascona 4 drs 1977
FIAT 128 1976
DATSUN Sunny 120 Y 1979

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

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G.), tel. 05753-1256
Erken gas-inbouwstation van Toyota-Vialle
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Een centrum voor
prachtige

kamerplanten
en voor

alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Gelders tarwe,
dat is brood, wat smaakt!

Gezond en lekker!
Absoluut vetloos.

WARME BAKKER
qfLAAT
bakt het voor U.

Telefoon 1373

TENTOONSTELLING
Pluimvee
Konijnen
kavia's
Duiven
Muizen

Op Vrijdag 2 oktober
zaterdag 3 oktober
zondag 4 oktober

in zaal „DE HERBERG" Vorden

PEKZO - Zutphen
P.K.V. - Vorden

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETONGZAAG
naar de specialist

Zutphenseweg 15 — Vorden — Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

WAARSCHUWING
Onderstaande keuken, voorzien van inbouwapparatuur en enorm veel praktische
bergruimte, bieden wij zolang de voorraad strekt aan voor slechts...

Vraag niet hoe dit kan... maar
komt u overtuigen van de voor-
treffelijke kwaliteit en profiteer
hiervan.

Behalve deze unieke aanbieding,
hebben wij voor elke smaak
en beurs een

DROOMKEUKEN
Komt vrijblijvend een kijkje nemen
in de keuken-showroom en kelder
van Holtslag waar een kleine
twintig complete keukens u een
goede indruk geven van de
ongekend vele mogelijkheden op
keukengebied.

HOLTSLAG BOUWMATERIALEN B.V.
SPOORSTM^T 28 - RUURLO - TELEFOON 05735-2000

Dagelijks geopend tot 17.00 uur. Vrijdags ook van 19.00-21.00 uur. Zaterdags van 9.00-13.00 uur.

Inmiddels al ruim 30 jaar uw vertrouwde bouwmaterialenonderhandelaar. U hoort er steeds meer van...

RUURLO

de zaak met de
grootste sortering kinderkleding

BARBARA FARBER
heeft zijn prijzen drastisch verlaagd

KINDER JACKS „ „ , - 69,
Woensdagsmiddags open
Vrijdags open tot 9 uur
Zaterdags doorlopend open
tot 4 uur!

KINDERBROEKEN
BIJPASSENDE ACCESSOIRES

vanaf 49.-

Woningtextiel
van uitzonderlijke
kwaliteit voor
bijzondere scherpe
prijzen.
prijzen zi jn slechts 10 dagen geldig'

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

100% Katoenen dekbedo vertrek.
'Boerinnetje1. Rustiek dessin. Strijkvnj
135/200 5950

Brillant. Dubbel doorgestikt dekbed.
100% Katoen. Vulling: 100% wol.
Karostep. 135/200 199 - 200/200 299
240/200 379 -

ONZE TOPPER
Slijtvast nylontapijt. Met foamrug. 1 kleur. 400 cm
breed. Meeneemprijs, alleen bij Visser

per mtr.
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