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Jan Pardijs Schutterskoning Oranjefeest Wildenborch

De bewoners uit het buurtschap Wildenborch hadden het niet beter kunnen tref-
fen bij het jaarlijkse Oranje-feest dat zich onder ideale weersomstandigheden na-
bij kasteel de Wildenborch afspeelde.
Het feest begon reeds op vrijdagavond toen voorzitter Dick Pardijs tijdens de ui t-
voering van de toneelvereniging T.A.O. een uitverkochte kapel welkom kon he-
ten. Ook zaterdagavond was de kapel volledig bezet. Tot dusverre speelde T.A.O.
overwegend s tukken in het dialekt . Ditmaal werd bij „Wie kaats die wint" bewe-
zen dat ook het „Nederlands" bij hun goed uit de verf komt.

„Wie kaatst die wint" is een blijspel van
Hans van Wijngaarden in drie bedrij-
ven. Het Wildenborchse publiek beleef-
de weer enkele genoeglijke uurtjes aan
dit toneelstuk. Onder regie van J. Hui-
dink kweten de dames en heren zich uit-
stekend van hun taak. De rolbezetting
was goed gekozen en de tekstvastheid
was perfekt. Medespelenden waren:
Harry Dinkelman; Reinier Klein Brinke;
Janet Lindenschot; Dinie Staring; Frida
te Lindert; Gerrit Ni jenhuis ; Erik Par-
dijs; Dinie van Ark en Janny Reintjes.
De grimering werd verzorgd door Wille-
mien Flierman en Gerda van de Berg.
De toneelaankleding kwam voor reke-
ning van Buitink meubelen uit Laren.
Janny Sligman zorgde voor de sou 11 la-
ge.
Zaterdag vonden de volksspelen plaats.
Daaraan voorafgaand was er een op-

tocht van versierde fietsen, karretjes,
wagentjes etcetera. Kinderen en ouders
hadden hier weer veel werk van ge-
maakt. Niet minder dan 24 exemplaren
trokken achter de muziekvereniging
„Sursum Corda" vanaf de school tot
het feestterrein aan. Hier werd de stoet
ontbonden waarna de Wildenborchers
probeerden elkaar bij de diverse spelen
de loef af te steken. Bij de spelletjes
voor de jeugd had het onderwijzend
personeel voor een andere opzet geko-
zen, in zoverre verschillend bij voor-
gaande jaren dat nu alle kinderen een
prijs kregen.

Jan Pardijs werd bij het vogelschieten
koning. Hij koos zijn vrouw Harmke
tot schutterskoningin.
De spelen op zich werden voor geopend
verklaard door de heer D. Staring.

De uitslagen van de verschillende spelen
waren als volgt:

Vogelschieten: 1. Jan Pardijs(schutters-
koning); 2. A.v.d. Kamer; 3. W. Snip-
pe; 4. jApsveld; 5. J. Wil l ink.
SchijfstWKen (vaste baan): 1. F. Pla-
det; ?ftfr / Pardijs; 3. H. Dinkelman;
4. B. wnt ink ; 5. B. Klumpenhouwer.
Schijf schieten (jeugd): 1. H.v.d. Ka-
mer; 2. il. Franssen; 3. B. Bosveld.
DoeltraMten dames: 1. mevrouw Kae-
mingk;^|nevrouw H. Knoef; 3. Ina
Wentink; 4. mevrouw B. Winkels;
5. mevrouw de Gier.
Doeltrappen dames en heren: 1. B.
Wentink; 2. D. Lindenschot; 3. J.van
Amstel; 4. W. Sligman; 5. J. Wentink.
Dogcarrijden dames: 1. A. Wil l ink;
2. M.ten Bokkel; 3. H. Pardijs;
4. D.van Ark; 5. G. Kistemaker.
Kegelbaan: 1. W. Sligman; 2. J.van
Amstel; 3. J. Lindenschot; 4. G. Rui-
terkamp; 5. T. Pardijs.
Versierde wagentjes: 1. Janneke Rijne-
veld en Heleen Klein Breydeler ; 2. Erica
Mennink; 3. Erik Klein Brinke.
Versierde fietsen: 1. Arjan berenpas;
2. Marion Dijkman; 3. Alexander Be-
renpas.

Blauwe Bok
Op de zaterdagen 17 en 31 oktober
wordt in zaal Mentink (aan de weg
Ruurlo-Groenlo) weer een knalavond
gegeven, nl. „de Blauwe Bok".
Deze avonden zijn steeds meer in trek,
doordat een grandioos programma
wordt geboden voor jong en oud; diver-
se artiesten treden op, omlijst door goe-
de orkesten.
Er wordt een programma geboden wat
echt de moeite waard is om eens te be-
zoeken.

Cursussen
Dit najaar start het NUT in Vorden

weer een paar cursussen. Mevr. Olga
Cruijsen uit Vorden zal een tweetal cur-
sussen geven:
1. Textiele werkvormen - Bij deze cur-
sus kan de cursist kiezen uit verschillen-
de technieken, al naar gelang de voor-
keur of vaardigheid, zoals weven, spin-
nen, wandkleden maken en verschillen-
de applicatietechnieken.
2. Poppen maken - Bij deze cursus zijn
vele mogelijkheden in uitvoering en ma-
teriaalkeuze. De meest voorkomende
materialen zullen stof en/of papier ma-
ché zijn, al naar gelang de voorkeur van
de cursist.
Materiaal voor deze cursussen hoeft
geen probleem te zijn: alle restjes aan
lapjes, garen, katoen, wol, papier, kno-

pen, etc. die men nog heeft, kunnen
hiervoor gebruikt worden.

De cursus Hindelooper schilderwerk,
die deze week van start gaat, is al volge-
boekt.

KNIPTIP •
Fotografeer kinderen
zoals ze zijn. Haren
kammen en ze netjes
laten zitten is echt niet
nodig.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Yunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogthelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.

1. Verleende collectevergunningen;
2. Verleende bouwvergunningen, publi-

caties ingevolge de Wet Arob;
3. Tervisielegging Structuurschema Na-

tuur- en Landschapsbehoud.

Verleende collectevergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 14 september tot en
met 19 september 1981 een collectever-
gunning afgegeven aan de Nierstichting
Nederland.

Verleende bouwvergunningen, publica-
ties ingevolge de Wet Arob
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van

de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.

Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor nade-
re inlichtingen kunt u kontakt opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belangrijk
is evenwel dat een bezwaarschrift BIN-
NEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
l. Aan de heer B. Korenblik, Oude Zut-

phenseweg l, Vorden, voor het ver-
nieuwen van een garage en berging
aldaar.

Winterprogramma NCVB
De afdeling Vorden van de N.C.V.B.
heeft het programma voor de komende
maanden gereed. De eerste bijeenkomst
is op 15 september in het dorpscentrum.
Deze avond zullen de dames de Vries en
van Iwaarden het één en ander vertellen
over hun werk op Groot Schuilenburg
in Apeldoorn.
Op 27 oktober vertelt ds. C. v.d. Vlies
uit Nijverdal over „De kleine dingen
van ons leven". Verder zijn er bijeen-
komsten gepland op 17 november; 15
december; 19 januari; 18 februari; 16
maart; 20 april en 18 mei.

Amnesty International
Schrijfavond nu op maandag

In navolging van andere werkgroepen
zal voortaan ook in Vorden de openbare
schrijfavond van Amnesty International
op de eerste maandag van de maand
plaatsvinden.
In het Dorpscentrum zijn werkgroepsle-
den aanwezig om belangstellenden te
voorzien van brieven, die overgeschreven
kunnen worden. Het gaat in alle gevallen
om mensen die onrechtmatig gevangen
gehouden en/of worden gemarteld. De
brieven doen een beroep op de autoritei-
ten van de genoemde landen om de ge-
vangenen vrij te laten en aan het marte-
len een eind te maken. Alle brieven wor-
den in beleefde bewoordingen gesteld om
de belangen van de gevangenen niet te
schaden.
Wij hopen dat velen een uurtje beschik-
baar willen stellen om hun medemensen
in verschrikkelijke omstandigheden te
helpen.

werkgroep Yprden Amnesty

Tervisielegging Structuurschema
Natuur- en Landschapsbehoud
Ter secretarie, afdeling Algemene Za-
ken, ligt vanaf l september tot en met
31 december 1981 ter visie het Struc-
tuurschema Natuur- en Landschapsbe-
houd.
Het Structuurschema bevat de hoofdlij-
nen en beginselen van het rijksbeleid
voor natuur- en landschapsbehoud, van
belang voor het nationaal ruimteli jk be-
leid op middellange tot lange termijn.
Op het schema, dat het voorlopige
standpunt van de regering weergeeft, is
de procedure van de planologische kern-
beslissing van toepassing. Deze proce-
dure omvat meer inspraak, advies en
bestuurlijk overleg. Ten behoeve van
deze inspraakprocedure ligt het beleids-
voornemen ter secretarie ter visie.
Eveneens kan het in de bibliotheek inge-
zien worden.

Gezamenlijke startdienst a.s.
zondagmorgen
In de Hervormde dorpskerk zal (zo is de
planning) a.s. zondagmorgen 13 sep-
tember een gezamenlijke startdienst ge-
houden worden van de Gereformeerde
kerk en de Hervormde gemeente te Vor-
den.
Deze gezamenlijke dienst wil het begin,
de start zijn van het kerkewerk in de ko-
mende tijd en zo ook van het jeugd-
werk.
Het is de bedoeling dat de kinderen zo-
veel mogelijk bij de ouders in de bank
plaatsnemen. Ook de kinderen van de
Zondagsschool in het dorp en in
Medler/Linde. Voor de allerkleinsten is
er kinder-oppas in zaaltje 3 van „de
Voorde". (Er is overigens nog wel meer
ruimte in „de Voorde" voor het geval
dat nodig mocht zijn!)
De dienst wordt D.V. geleid door Ds.
Zijlstra (prediking/vertelling) en door
Ds Krajenbrink (liturgie).
Het Vordens Jongerenkoor „Inter-
Christ" verleent zingend medewerking
aan deze gezamenlijke kerkdienst.
De cantor-organist hoopt weer te zijn
Rudi van Straten.
Na de dienst is er de goede mogelijkheid
om met elkaar koffie te drinken (of
voor de kinderen een frisdrankje) in het
dorpscentrum.
Daar, in het Dorpscentrum, wordt dan
ook „het programma" voor het komen-
de kerkewerk aangeboden.
In de hal is er dan gelegenheid om reeds
in te tekenen voor bepaalde aktiviteiten
zoals Leerhuisavonden (o.a. over de
Islam, de liturgie enz.) Bijbelkringen,
Gespreksavonden.
Na overleg met politie en gemeente
wordt de oversteek van de dorpskerk
naar het dorpscentrum (via Dorpsstraat
en Raadhuisstraat) begeleid en verge-
makkeli jkt door geel-gejaste klaar-
overs.
Willen allen die oversteken hun goede
aanwijzingen volgen?!
De verwachting is dat zeer velen uit heel
de gemeente Vorden deze gezamenlijk-
kerkdienst zullen meemaken op a.s.
zondagmorgen 13 september.
Eenieder is er hartelijk welkom!

Geen dienst in Kapel de Wil-
denborch
In verband met de gezamenlijke start-
dienst in de dorpskerk is er a.s. zondag
13 september geen dienst in de Kapel de
Wildenborch.
Willen „de Wildenborchers" dit bericht
aan elkaar doorgeven in heel de buurt-
schap?!
Iedereen is zeer welkom in de Hervorm-
de kerk te Vorden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Verkiezing ambtsdragers Her-
vormde gemeente
Om de twee jaar treedt een gedeelte van
de Kerkeraad van de Hervormde ge-
meente af. Dat gebeurt in elk oneven
jaar. Dus ook in dit jaar, 1981. Via kan-
selafkondiging (met verwijzing naar het
Kerkblad voor namen en adressen) zijn
de stemgerechtigde leden van de Her-
vormde gemeente te Vorden uitgeno-
digd en opgeroepen namen te noemen
van gemeenteleden die zij geschikt ach-
ten om ambtsdragers te worden: leden
van de Kerkeraad. De namen en adres-
sen dienen ingeleverd te worden bij de
scriba, de secretaris van de Kerkeraad:
Ouderling D. Norde, Hoetinkhof 50 en
wel vóór donderdag 17 september a.s.

De jaarlijkse P.I.T.-kollekte
Van 7 t/m 12 september wordt in vele
gemeenten de jaarlijkse kollekte gehou-
den voor het Protestants Interkerkelijk
Thuisfront (PIT).
Het PIT financiert o.a. mede de pro-
testantse militaire tehuizen.
Dit jaar is extra geld nodig voor het aan-
passen en verbouwen van een aantal mi-
litaire tehuizen (de PMT's) en van
„Beukbergen" het vormingscentrum
van de protestantse geestelijke verzor-
ging.
Bovendien wordt extra steun gevraagd
voor de geestelijke verzorging van mili-
tairen in Libanon.
Omdat, naar ik meen, er nog geen PIT-
commissie in Vorden gevormd kon wor-
den, wil ik graag dit bericht hier doorge-
ven en dan natuurlijk ook adres en giro-
nummer.
PIT, Geestbrugweg 91. 2281 CH Rijs-
wijk (Z.-H.)
Het gironummer van PIT is: 5163.
Zo kunnen we ook vanuit onze gemeen-
te een steentje bijdragen voor het werk
van PIT.
Zeker toch ook nu er „hollandse jon-
gens" in Libanon zijn om in dat gebied
de vrede te dienen.

GEBOREN: Geen;
ONDERTROUWD: F.I.M. Zweers, en:
B.G. Hogeslag;
B.F.M. Overbeek, en: E.G. Groot Jeb-
bink;
GEHUWD: A.G. Hummelink, en:
I..J.Th. Hilge;
F.M. van Helvoort, en: A. Olthof;
W.Th. Berentsen, en: J.H. Slagman;
OVERLEDEN: A. Eskes-Pas, oud 85
jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE KERK
Zondag 13 september 10.00 uur: Geza-
menlijke Startdienst, ds. Zijlstra en ds.
Krajenbrink, m.m.v. Jeugdkoor „Inter-
Christ".

KAPEL DE WILDENBORCH
Géén dienst (i.v.m. Gez. startdienst in
de Dorpskerk).

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 13 september 10.00 uur: Geza-
menlijke startdienst in de Ned. Herv.
kerk; Voorgangers: ds. J.C. Krajen-
brink en ds. J.R. Zijlstra.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST TANDARTS
C.L. Stratingh, Barchem, tel. 05734-
498.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 12 en zondag 13 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.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 12 september 12.00 uur tot
maandag 14 september 7.00 uur dr.
Breukink. Komende week avond- en
nachtdienst ook dr. Breukink.

TAFELTJE-DEK-JE
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.

BEGRAFEN1SDIENST
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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Maasstad
koffiewafels
pak van 1,25 voor.

Theebiskwie
pak van 0,69 voor.

Studenten-flikken
melk of puur pak 150 gr
van 2,19 voor

Van Welzen
stroopkoeken
pak 8 stuks
van 1,59 voor

Van Houten
Choco ladies
pak 100 gr 4 smaken
van 1,59 voor

Aarts
puntasperges
pot 300 gr
van 2,29 voor

De korenaer
advokaat
fles 0,5 liter
van 4,45 voor

Betuwe halviture
aardbeien- kersen- of
abrikozen
pot van 2,45 voor

Robijn
fijnwasmiddel
E5 pak van 3,98 voor ^

Eurisza
snelkookrijst
pak 400 gr
van 1,19 voor

P.C.D.
pindakaas
pot van 1,89 voor.

Riox
hazelnootpasta
glas 200 gr
van 139 voor

Pop
sticksijslollies
om in te vriezen
pak 20 stuks

4uui 1,75 voor

II

Groenten
^Eet Hollands fruit, GELDIG VAN 10 t/m 12 SEPTEMBER

dag in dag uit!
4 x y2 kilo

James Grieve
heerlijke handappel
pracht

Bloemkool
honingzoete

Blauwe druiven
l kilo

Nieuwe panklare

Stoofschotel
500 gram
samengesteld uit prei -
groene kool - peen en
paprika, het geheel met
een klontje boter 20
minuten laten stoven.

^Bloemisterij prachtige grote

Kamer heide

zware bos

Tros anjers
diverse kleuren

wit of paars —
Verzorgingstip:
Regelmatig in een pak met water
vol laten zuigen.

Zwitsal zeep
pak a 4 stuks
van 5,74 voor

Fifox zeem
38 x 40 cm.
van 3,75 voor

Pannenset
4 delig
diverse dessins
van 59,50 voor

95
Foto album
20 pagina's zelfklevend
van 3,75

voor

Stelco
Gogo

loopfiguren
diverse soorten
van 4,49 voor

8t

M*.

en schotel
set 3 stuks bloemmotief

van 8,75
voor

Lantau
boterhamzakjes
pak

50 stuks

nu 2 pak

Reclames slagerij geldig van 10/9 t/m 12/9 1981

Hamlappen 1'Idft Schenke'
.000 gr_ L^J0 5W*—

Fricandeau
500 gr

Paarderookvlees
100 gr

Wiener schnitzel
100 gr

Nassivlees
250 gr

Johma eiersalade
150 gr

Zwan
kalfsleverworst
100 gr

maandag

Speklappen
1000 gr

Gelderse

Verse worst
1000 gr

3smks

woensdag

Gehakt (h.o.h.)
1000 gr

Slavinken
3 stuks

5 kilo
van 10,95

voor

1 •• t * +uteru
i»

'Bonduellê^v

3 stuks
**QA s s 3sluks

Coppelstock
kersen brandewijn
l liter van 11,45 voor .

Guy Gauthier
cognac
fles 0,7 liter
van 19,95 voor

doperwten
149zeer fijn

1/1 blik
van 139

voor

Vino Canda
Riojawijn 1976
per fles deze week

ètiffs
Jolly
smulpudding
1/2 liter van 2,05 voor.

Vallée
Camembert
250 gr van 4,20 voor 4

dieet

l

Becel bak-braad
van 1,28 voor

Boerenbruin
800 gr deze week.

Seven Up

l!7fles l liter
deze week

l

l ri
Maanzaadbollen
zak 9 stuks

Nieuw!

Rozijnen
volkorenpuntjes

l

zak 6 stuks

Boeren-
krentenmik
met spijs deze week

l

v* Riedel

Haust
paneermeel

(K9
HAUST

pak

w-

MARKT
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Wij zijn erg blij met de ge-
boorte van onze zoon

RICHARD

GERRIE en HENK
PASMAN

Vorden, 26 augustus 1981
Hoetinkhof 59

Hallo,

Ik ben er,

mijn naam is

ALEXANDER CHRISTIAN,
mijn roepnaam is ALEX

mijn ouders zijn,

RIA EN HENK TIJINK

wij wonen,
Onsteinseweg 3,
7251 ML Vorden, 2 september
1981

Voor de vele blijken van me-
deleven na het overlijden van
onze lieve Man en Vader

HENDRIK FOKKINK

willen wij iedereen hartelijk
danken.

Uit aller naam:
fam. Fokkink-Wensink

Vorden, september 1981

Aan allen hartelijk dank voor de
felicitaties, bloemen en kado's,
die wij bij ons 25-jarig huwelijk
mochten ontvangen.
Het is voor ons een onvergetelij-
ke dag geworden.

A.SCHOUTEN
G.J. SCHOUTEN-

HOFTIEZER

Zutphenseweg 89
Vorden

Te koop: 2 persoons-
kantelbed met ombouw.
Pr. Clauslaan 6, Vorden

Wilt u leren knippen en
naaien en/of patroon teke-
nen.
Dit kan 's middags en 's
avonds op verschillende da-
gen bij:

Trudy Leuverink-
Eykelkamp

Burgemeester Galleestraat 4,
Vorden. Tel. 2733

Te koop: 0,90 ha. mais
L.E. Steeman
Veldslagweg 7, Vorden. Tel.
2905

Te koop: 2 fauteuils stoelen
zwart skai met losse kussens,
zeer mooi, prijs f 38, —
1 divan prijs f 22, —
Tel. 05752-1998

Trim U 's maandagsmorgens
fit!!
Aanvang 9-10 uur in bosrijke
omgeving. Bij slecht weer
zwemmen.
Inlichtingen: Mevr. Gr. Roes-
sink. Tel. 2809

Hulp in de huishouding ge-
vraagd voor dinsdag- of
woensdagmorgen van 9-12.
Mevr. Schadd, Rietgerweg 6.
Tel. 2200

Te koop: 0,65 are snijmais
G. van Zuilekom, Wichmond.
Tel. 05754-424

FONGERS de fiets met het
unieke kogellagersysteem.
Loopt superlicht, jaar in jaar
uit...Fongers...voor puur
fietsplezier.
BARINK, Nieuwstad 26

Flits kinderfietsen. Kwaliteit
en degelijkheid én veiligheid:
v.a. f 240,-
van FONGERS,BARINK

Old Fashion uit de jaren '30 op
basis hedendaags techn.
vernuft gebouwd f 539, —
'n Fongers-BARINK.

Gevraagd: nette huishoudelij-
ke hulp voor 1 morgen in de
week.
Mevr. Bakker-Ottens, Molen-
weg 2, Vorden.

Aanmeldingen maandag 14
september 1981

Geven kennis van hun voorgenomen huwelijk:

G.C. BARON VAN DORTH TOT MEDLER
en

ELISABETH VAN DER LEE, dierenarts

op zaterdag 12 september 1981.

Kerkelijke inzegening door Monseigneur
R.Ph. Bar O.S.B, om 14.00 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Diepenheim.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
theeschenkerij „Den Halier" bij de water-
molen te Diepenheim.

Hengelo (Gld.): Huize Zelle
Diepenheim: Nijenhuizerlaan 5

Toekomstig adres:
Groot Gotink, Sarinkdijk 21, 7255 MS Hengelo (Gld.

Wij zijn er weer!
Donderdagmorgen vanaf 8 uur
staan wij weer voor u klaar!

Slagerij KRIJT
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470
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Op 11 september 1981 is het alweer 25 jaar geleden dat ^
onze ouders <>

BERNARD STEENBREKER
en

MARIETJE STEENBREKER-GIESEN
in het huwelijk zijn getreden.

Dit willen we vieren op 18 september om 14.30 uur is er
een H. MisuitdankbaarheidindeChristusKoningkerkte
Vorden.

Wilt u hen feliciteren, dan bent u van harte welkom tij-
dens de receptie, van 16.00 tot 17.30 uur, in Zaal Schoe-
naker, Ruurloseweg 64 te Kranenburg.

J Molenweg 26, 7251 EE Vorden

Mariëtte - Torn
Paul
Marcel

Weekaanbieding
Vlotte kinderschoen
met steun
in naturel leer
maten 24 t/m 34

alleen
deze week 54,-

WULLINK Dorpsstr. 4 - Vorden

BLAUWE BOK

fantastisch muzikaal programma
diverse artiesten en conferenciers
bekend blaasorkest en combo
non-stop programma tot
plm. 11.00 uur
all-in prijs
(programma en consumpties)
bokbal tot 01.00 uur
„blauwe bok" uniek voor de
Achterhoek

op zaterdag 17 en 31 oktober
aanvang 20.00 uur in f RUURLQ

Voorverkoop: zondag 20 september v. m. 10. 00 uur

'•ss-ss-ss/s-ss-ss-ss.ss.s?.tr.s?.ss-j?-ss'4r-j?'Sr'Ss-sr-ss-ir-ss'Sr-ss-ss-//-ss-ss-ss-/s

VAKANTIE
zaterdag 19 september tot en met
maandag 28 september.

Kapsalon P. SIETSMA
Dorpsstraat 1 - Telefoon 1984

ja, zo begint het meestal!
En dan komen er na een poosje plannen voor de start
van een eigen huishouden, 'n Leuke tijd, waarbij ook
een bezoek aan Barendsen wordt gebracht. Om daar
te kiezen uit de fraaie servies- en bestekkoltektie 'n
Grote keus uit topmerken en in alle prijsklassen. Plus
een ouderwets goede service. Niet alleen voor verlief-
den en verloofden, trouwens!

Zutphenseweg 15 - Vorden -
Tel. 05752-1261

OOK VOOR GERO- EN SOLA-BESTEK

1941 In plaats van kaarten 1981

Op vrijdag 11 september a.s. hopen onze ouders en
grootouders

J. KRIJT
BJ. KRIJT-VERSTEEGE

hun 40-jarig huwelijk te vieren, ook nemen ze op deze
dag afscheid van hun zakelijke leven.

Zij die hun met deze heugelijke feiten willen feliciteren
krijgen daarvoor gelegenheid op bovengenoemde da-
tum vanaf 15 tot 16.30 uur en na 20.00 uur in zaal Con-
cordia. Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld.

Tity en Tonnie
Bart en Gerrie
Dinie en Arend
en kleinkinderen

Postbank
Dorpsstraat 9
7234 SM Wichmond

Kon. Ned. Ver. EHBO afd. Vorden

Bij voldoende belangstelling hoopt de afdeling Vor-
den medio oktober te kunnen starten met een nieuwe
diploma cursus. Nadere informatie en opgave kan
plaatsvinden bij het secretariaat Mevr. Velhorst-
Soek, Het Wiemelink 35. Tel. 1688.
Of bij de bestuursleden F.J. Wolsink, Julianalaan 20.
Tel. 1209 of Joh.J. van Dijk, Julianalaan 2. Tel. 1729

Voor de vele blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en
na het overlijden van onze lieve vader, groot- en over-
grootvader

JOHAN GOTINK
danken wij iedereen hartelijk.

Uit aller naam:
fam. Gotink, Ruurloseweg 124, Vorden

HONDA - CARRARO
2- en 4-wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Jf D*
erasversl

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

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

Vanaf maandag 5 oktober

nieuwe cursus
na-zwangerschapsgymnastiek
Mevr. F. HACCOU-PRINS, Telefoon 05752-6627

De Kerkeraad van de Gereformeerde kerk en van de
Hervormde gemeente nodigt eenieder graag uit voor
de

Gezamenlijke startdienst
op a.s. zondagmorgen 13 september om 10 uur in de
Vordense dorpskerk.

Na de dienst is er gezamenlijk KOFFIE DRINKEN in
het Dorpscentrum.
Daar wordt dan ook het programma voor het komen-
de kerke-werk aangeboden en kort toegelicht.

Eenieder is er hartelijk welkom!

LEGO
BAZAR SUETERS

KRANENBURG

GEEF! om 'n ander. Doen!
In de week van 14 t/m 20 september is er weer de
jaarlijkse inzameling voor de

Vereniging tot steun aan de
Nierstichting Nederland

Uw geld is hard nodig voor o.a.

méér niertransplantaties
méér dialyseapparatuur
méér kinderdialyse enz.

dus geef met gulle hand. DUclM!

NUTSCURSUSSEN
TEXTIELE WERKVORMEN

Technieken: o.a. weven, spinnen, wandkleden maken,
applicatietechnieken (naar keuze van de cursist).
8 lessen van 2 uur.
1ste les: dinsdagmorgen, 6 oktober, 9.30 uur.
Plaats: Dorpscentrum.
Prijs: f 45,-.

POPPEN MAKEN

van stof, van papier maché of van beide (naar keuze van
de cursist).
8 lessen van 2 uur.
1ste les: maandagavond, 5 oktober, 19.00 uur.
Plaats: Dorpscentrum.
Prijs: f 45,-.

Beide cursussen worden gegeven door Olga Cruijsen.
De prijzen zijn exclusief materiaalkosten.
Opgaven en inlichtingen: tel. 2518 of 2224.
Bij opgave het bedrag overte maken op bankrekening nr.
92.31.23.334 van de Bondsspaarbank, t.n.v. Nutscur-
sussen.

JONGE v/d EELAERT nu

CASHBA KOFFIELffiEUR nu

ttROLrEAJI WROLITAl
t 'iNE —;• L _i

OMOmUn l DKYSHÏBRY .

l

CAROLITA

SHERRY
Nu van 7,95 voor

15,25
9,95

7,45
Speciaal geïmporteerd
door uw eigen slijter

DE JONGE

voor mensen met smaak

Vïnotheek Smit
Telefoon 1391



NI UWSTAD 5.VORDENBESCHUIT rol 13 stuks
VRIJ PRODUKT

PAMPERS
PAARS

PARKEERPLAATS

GOLDEN WONDER CHIPS
120 gram paprika of naturel

diepvries PATAT FRITES
kilo VOLL! YOGHURT literpak

KOMO HUISVUILZAKKEN
20 stuks

SANTA MARIA SHERRY
medium dry, 0,67 Itr.

GRIEKSE WITTE-oi BLAUW
DRUIVEN heel kilo

SUPERIEUR PINDAKAAS 3?0mi
MARGARINE' magereVARKENSLAPPEN

FRISDRANK hele liter
sinas, cola of drink

haiwoiieKOFFIEMELK
1000 gr.

APPELMOES 3/4 pot

JAC. Hl RM ANS PRIJS-SLAG JAC. Hl RM ANS
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Bargkapel geeft concert

De Egerlanderkapel „De Bargkapel" uit Barchem verzorgt zondagmorgen 20 sep-
tember a.s. een concert in de feesttent op het kermisterrein bij sporthal ,,de Pol"
te Zelhem.
Met dit Frühschoppcn-concert geeft de Bargkapel de grote schare liefhebbers van
hun soort muziek de gelegenheid te luisteren naar het repertoire, dat ze hebben op-
gebouwd om in de regio en zelfs ver daarbuiten ten gehore te brengen.
De Bargkapel is een onderdeel van de muziekvereniging „Crescendo" uit Bar-
chem (gemeente Lochem) en kreeg vooral in 1977 landelijke bekendheid o.a. door
het T.V. optreden in „N.C.R.V. Blaastesl" en door het winnen van de Gouden
Edelweiss op hel concours in den Dungen, waarmee zij min of meer officieel kam-
pioen van alle Nederlandse hlaaskapellen werd.
De kapel die dit jaar haar 3e luslrum vierl, heefl inmiddels 4 langspeelplaten uitge-
bracht. De Bargkapel staat onder leiding van Herman Engelbertink uit Oldenzaal,
de enige Nederlander die in het befaamde orkest van Ernst Mosch speelt.

Vol van kombinatiemogelijkheden!

Karakter is t iek voor de nieuwe Setlerlai-
ne bonneterie-kollektie is liet wollige,
zachte beeld, ook in geruwde materia-
len. Noorse en folklore dessins komen
hierin sterk naar voren, alsmede de
nieuwe bloemdessins.
Borduurapplicaties b.v. mei lurex, zor-
gen voor een elegante toels. In hel spor-
tieve genre zijn de mooie kabelreisels
weer erg in trek.

Geheel volgens de nieuwe modetrend is
er enerzijds een ruime keuze in lange
pullovers; deze richting is voor de goed-
geklede vrouw vertaald in mooie tuniek-
modellen. Raglan pullovers van zuiver
scheerwol, het vorige seizoen al duide-
lijk in opkomst, zeilen zich voor het na-
jaar in zeer slerke male voort. Het aan-
bod in iwinsels is ruim gevarieerd.

Romantische truien met bloemmotie-
ven; geborduurd en in gebreid.

Tenslotle hel kleurenpalet. Daarin
springen voor de chique en romantische
modellen naturel/bruin en grijsachlige
paslels in hel oog. Prachtige boskleuren
geven het geklede en sportieve genre een
warm karakter.

Het nieuwe kleurengamma geeft alle
mogelijkheden tot onderling kombine-
ren voor een persoonlijke keuze. Een
heel belangrijk aspect van Setterlaine
voor najaar 1981!

Kijk naar de reklamespots op TV en
overtuig u van dit alles.

Grote theater toppers in de
Lochemse Schouwburg
Het nieuwe theaterseizoen van de Lochemse Schouwburg wordt gekenmerkt door
een aantal theater toppers van grootse allure.
Komend seizoen kunnen we in Lochem o.a. verwachten: twee voorstellingen van
de nieuwe musical „MADAM" van annie M.(i. Schmidt, de musical „FOLLJES
ON BROADWAY" in een complete Amerikaanse bezetting, een zeer groots opge-
zette jubileumvoorstelling van FIKST A GITANA en een heel bijzonder jazz ge-
beuren door een Tsjechische groep.

De openingsvoorstelling zal plaatsvin-
den op zaterdag 26 september. U kunt
dan getuige zijn van een feestelijk ge-
beuren. Onder de titel „PODIUMPA-
RADE" ziet U een scala van podium-
kunsten, bedacht en gebracht door Lo-
chemse amateurs.

Keuze-abonnement
Nieuw is dit seizoen het keuze-
abonnement waarbij U zelf Uw abonne-
mentserie kunt samenstellen. U kunt
daarbij kiezen uit 12 verschillende voor-
stellingen waarvan U er dan 5 kuni uit
zoeken.

In deze serie kunt U o.a. zien: een vro-
lijk blijspel „HAROLD EN MAUD"
met Mary Dresselhuys en Ina van faas-
sen in de hoofdrollen, FIËSTA GITA-
NA 25, SETH GAA1KEMA, JAZZ
COLLEGIUM uit Praag, JASPER1NA
DE JONG, Toneelgroep Theater met
„OPGAANDE ZON" van Herman
Heijermans, FONS JANSEN, de musi-
cal „MADAM", ROBERT LONG met
een geheel nieuwe iheatershow, Toneel-
groep Theater met de prachtige voor-
stelling „HET WINTERSPROOKJE"
van William Shakespeare, solotoneel
door JULES CRO1SET met het fan-

tastische verhaal „DE ZACHTMOEDI-
GE" van Dostojewski en lol slol de
nieuwe cabaretshow van FRANS HAL-
SEMA.

Cocktailserie
Gezien hel succes van deze allijd uitver-
kochte serie is dit kwarlel van voorstel-
lingen uiteraard ook in hel komend sei-
zoen gehandhaafd. De vier voorstellin-
gen die dit seizoen de Cocktailserie vor-
men zijn: de musical „FOLLIES ON
BROADWAY" in de complele Ameri-
kaanse cast, de musical „MADAM"
van Annie M.G. Schmidt, de operette
„DER ZIGEUNERBARON" van Jo-
hann Strauss en lol slol het sublieme
Roemeense dansensemble
„ARGESUL" dat al vaker in Lochem
met groot succes optrad en toen een die-
pe indruk achterliel.

Blije-Tijdserie
Voor vier avonden zorgeloos plezier zit
U goed bij de Blije-Tijdserie. Deze serie
gaat van start met een geheel nieuwe
editie van DE WIERDENSE REVUE
onder de titel „Wat geet d'r weer of".
Voorts ziet U in deze serie drie nieuwe
theatershows van achtereenvolgens
JAN BLAASER, ROBERT PAUL en
HENK ELSINK.

Concertserie
Voor de muziekliefhebber heeft de Lo-
chemse Schouwburg weer een uitge-
kiend aanbod waarbij veel valt te genie-
ten. In de serie koffieconcerten zullen
achtereenvolgens optreden: DAN IEL
WAYENBERG, het wereldberoemde
GLINKA STRIJKKWARTET, muziek
uit het Midden-Oosten door het ensem-
ble COLLEGIUM MUSICUM JUDAI-
CUM, het ROTTERDAMS KLARI-
NET KWARTET, het duo JAAP VAN
ZWEDEN-RONALD BRAUTIGAM
en tot slot het renaissance ensemble
PANDORA uit België.
Voorts komt in deze serie twee maal
HET GELDERS ORKEST voor. In de-
ze twee concerten die in de Grote Kerk
plaatsvinden speelt op 14 oklober
VERA BETHS hel vioolconcerl no. 4
van Mozart en zal SASKIA APON op
30 maart het harpconcert van Ditters-
dorf ten^»re brengen. Het eerste con-
cert staarWl.v. YOAV TALMI en het
tweede onder Engelse gastdirectie van
CHRISTOPHER SEAMAN.

Vrije voorstellingen
VoorsteU^|en die niet in een serie of
abonnemBI zijn ondergebracht en
waarvan de kaartverkoop pas 10 dagen
vóór de betrokken voorstelling begint,
zijn o.a. 3 voorstellingen van de WIER-
DENSE REVUE, SCAPINO BALLET,
het kindercircus „SANTELLI" en tot
slot een zondagmiddagconcert door de
groep „FLAIRCK".

Dit programma is grootser en kostbaar-
der dan ooit te voren; hopenlijk vindt
een ieder er iets van zijn of haar gading
bij.

Guusta Bruggert eerste dame
op de internationale !/2
marathon te Warnsveld
Op zaterdag 5 september organiseerde
de atletiekvereniging Hanzesport uit
Zutphen haar 12e internationale halve
marathon (ruim 21 kilometer), waaraan
ook door vijf leden van de Trimclub
Vorden werd deelgenomen.

Hiervan verrichtte Guusta Bruggert-
Pardijs wel de grootste prestatie door
zowel van de wedstrijd - als prestatie-
loopster - als eerste te eindigen in de
fraaie tijd van l uur en 34 minuten.
Ook de andere deelnemers van de Trim-
club (Han Bruggert, Jan Strijd, Jo de
Koning en Jaap Harmsen) kwamen met
goede resultaten uit de strijd.
In totaal namen ruim 800 atleten en
trimmers aan deze halve marathon deel.
Het parcours voerde vanuit Warnsveld
ook gedeeltelijk over Vordens grondge-
bied.

PKV-nieuws
PKV-leden boekten weer goede resulta-
ten op de 33ste Jongdierenkeuring van
P.E.K.Z.O. te Zutphen.

Dwerghoenders
Hr. M.G. Lijftogt Holl. Hoen l x O, 2
x V.

Konijnen:
Hr. Snellink Vlaamse Reus l x V - 4 x
G -l x 2de ZG
Hr. Weevers Vlaamse Reus l x V - 2 x
Ie G - 2 x ZG - l x 1ste ZG
Hr. Rietman Vlaamse Reus 2 x ZG - 2
x 1ste Fraai
Hr. Agelink Wener l x M - l x V - l
x G
Hr. Wassink R.Nw.Zl. 2 x O - l x V -
3 x G - l x ZG
Hr. Lenselink R.Nw.Zl. l x G - l x
1ste Fraai - l x 2de Fraai - l x 3de
Fraai
Hr. v. Beem Deilenaar l x ZG - l x
Is teZG
Hr. Lijftogt Rex l x G - l x ZG
Hr. Mulder Tan l x G - l x ZG

Rozenkever tast velden
voetbalvereniging ,,Vorden"
aan
De voetbalvereniging „Vorden" is met
het oog op de voorbereiding van de
nieuwe competitie behoorlijk gehandi-
capt. Trainingen op de velden kunnen
niet worden gehouden aangezien zoge-
naamde rozenkevers druk doende zi jn
de graszoden op te vreten. De gemeente
heeft er inmiddels een bestrijdingsgift
opgestrooid, hetgeen inhoudt dat de vel-
den tot zeker 19 september niei mogen
worden gebruikt.
Midden deze week volgt de definitieve
beslissing. Trainer Ab Fleming is daar-
door genoodzaakt met zijn selektie uit
te wijken naar een veldje bij camping de
Goldberg. Ook de lagere elftallen kun-
nen hier terecht. De jeugd moet zich
eveneens behelpen. Zo worden de pupil-
len bijvoorbeeld op de pick-nick plaats
getraind.

Zaalvoetbalvereniging
Velocitas
De Vordense zaalvoetbalvereniging
„Velocitas" die dit voorjaar werd opge-
richt, zal in de competitie uitkomen in
de tweede klas afdeling Gelderland. Ve-
locitas komt uit met twee teams. De se-
lectie van het eerste team bestaat uit T.
Haverkamp, A. Verdriet, H. van Beek,
J. Leegstra, C. ten Barge, R. Bargeman,
H. Rothman, M. Rouwen, B. Notten en
F. van Zuilekom. De competitie voor
het eerste team begint op woensdag 16
september.

Voetbal
Het eerste en tweede team van de voet-
balvereniging „Vorden" hebben op het
AZC terrein een vriendschappelijke
wedstrijd gespeeld tegen Sloterpark uit
Amsterdam. Vorden I verloor met 2-3
en Vorden II met 3-4.

Badmintonvereniging Flash
voelt zich gedupeerd
„De gevolgen van de ^^ indeling
van het gebruik van de s^o^Ral beteke-
nen voor ons, zonder daarbij drama-
tisch te willen worden, de doodsteek
voor onze groeiende en bloeiende vere-
niging", aldus sch r i j f t hel bestuur van
de badmintonvereniging i^sh in een
brief aan de Vordense Spt<^pderatie en
de raadscommissie voor Sport en Cul-
tuu r . Reden van dit schrijven is de me-
dedeling van het gemeentebestuur dat
Flash voortaan op donderdagavond van
21.45 tot 23.00 uur en op zaterdag van
11.00 - 13.30 uur in zaal I en van 9.00-
13.30 uur in zaal II terecht kan.
Flash is vanaf het begin gewend aan de
donderdagavond. „Deze avond is voor
de vereniging onmisbaar. De gevolgen
van de nieuwe indeling zullen zijn dat
het ledenbestand zal teruglopen. Vooral
geldt dat voor leden die niet in competi-
tieverband spelen (Om kwart voor tien
denken velen al aan naar bed gaan).
Geen aanwas nieuwe leden. De jeugdaf-
deling waarmee we van starl willen gaan
en waarvoor reeds een wachtlijst is,
kunnen we wel vergeten, de jeugd ligt
omstreeks het aanvangsuur al in diepe
rust. Verder stelt het bestuur in haar
schrijven dat door de terugloop in het
ledenbestand de financiële last voor de
overige leden zwaarder wordt. „De con-
linuiieit van de vereniging loopt hier-
door ernstige gevaren", aldus het Flash-
bestuur, dat vurig hoopt dat de gemeen-
te haar besluit alsnog zal wijzigen.

ledere maandagmiddag: ontmoetings-
middag voor ouderen in het Dorpscen-
trum

ledere woensdagmorgen: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International

3 sept. Bejaardenkring Dorpscentrum
3 sept.Bloemschikcursus Floralia
5 sept. H.S.V. de Snoekbaars, onderl.

viswedstrijd
10 sept. Bloemschikcursus Floralia
15 sept. Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
16 sept. Filmavond Stichting Jeugdso-

citeit
16 sept. H.V.G. Vorden dorp
17 sept. Bejaardenkring Dorpscentrum
17 sept.Bloemschikcursus Floralia
19 sept. H.S.V. de Snoekbaars, onderl.

viswedstrijd
20 sept. V.R.T.C. Herfstfietstochten,

40,80 en 120 km
22 sept. K.P.O.
23 sept.Modeshow Fa. Visser en Fa.

Mokkunk zaal Bakker
24 sept. Volksfeest Linde
26 sept. Volksfeest Linde
29 sept.Bloemschikcursus Floralia

Vierde plaats voor
Vordense dammers
De eerste krachtmeting van de Vordense
damclub DCV in de landelijke competi-
tie is r ede l i jk verlopen. Het eerste tiental
was uitgenodigd om afgelopen zaterdag
in Westerhaar deel te nemen aan een
toernooi waaraan verder ploegen deel-
namen uit de landelijke Hoofdklasse (de
hoogste klasse in Nederland) en de lan-
deli jke eerste klasse.
De Vordenaren behaalden in totaal 9
punten en belandden daarmee op de 4e
plaats. De totaaluitslag was: 1. DBB Al-
melo 14 punten; 2. D&Z Westerhaar 11
punten; 3. Schiedam 11 punten;
4. DCV Vorden 9 punten; 5. Twente's
Eerste, Hengelo 9 punten; 6. Damkring
Marknesse 8 punten; 7. Het Noorden,
Groningen 8 punten.

De individuele uitslagen waren:
H.Ruesink-G.Boom(Almelo) 1-1;
J.Krajenbrink-J.Bus(Twente's Eerste)
1-1; J.Masselink-J.Goudt(Westerhaar)
1-1; H.Graaskamp-C.M.Koene(Mark-
nesse) 0-2; W.Wesselink-E.van Sonde-
rei^ Het Noorden) 2-0;
J .Slutter-P.Lansbergen(Schiedam) 0-2;
B.Nijenhuis-G.Grissen(Westerhaar) 1-
1; A.Wassink-H.Boers(Marknesse) 1-1;
G.Wassink-B.J.Post(Het Noorden) 2-0;
5. Wiersma-L.Dorman(Schiedam) 0-2.
De eerste competitiewedstrijd van Vor-

den is op 19 september tegen AD W uit
Amsterdam.

Clubcross
,,De Graafschaprijders"

Rolf Oosterink is er in geslaagd om in de
A-klasse de onderlinge cross van de mo-
torclub „De Graafschaprijders" op zijn
naam te schrijven. Overige uitslag:
2. Jan Koop; 3. Tonnie Wassink;
4. Jan Klein Brinke.
B-klasse: 1. Rob v.d. Straat; 2. Theo
Pragt; 3. Berl Sloot ; 4. Jos Roolvink.
Jeugd: 1. Marcel Bulten; 2. Tjeerd Sta-
pelbroek; 3. Rob Groot Tjooitink;
4. Hans Berendsen.

Clubkampioenschappen
,,Vordens Tennis Park"
Onder stralende omstandigheden zijn in
Vorden de clubkampioenschappen van
„Vordens Tennis Park" van start ge-
gaan. Er wordt gestreden bij de dames
enkel; dames dubbel; heren enkel (A en
B); heren dubbel en mixed dubbel.
Het afgelopen weekend zijn een groot
aantal wedstrijden in de voorronden
gespeeld. Daarbij werd, behalve een
strijd tussen deelnemers onderling, me-
nig innerlijk gevecht geleverd. Zaterdag
12 en zondag 13 september worden de
halve finales en finales gespeeld.

Gezellige kindervakantieweek

ifi

De Stichting Cultureel Werk heefl vorige week uitstekend werk verricht door de
jeugd van Vorden gedurende drie dagen van 's morgens vroeg tol 's avonds bezig
te houden. Niet minder dan 200 kinderen kwamen opdagen, zodat de organisato-
ren deze vakantieweek beslist in de toekomst zullen herhalen.
Hel feslijn speelde zich af op hel Wiemelink, waarbij de kinderen zich de eerste
dag bezig hielden met het bouwen van kastelen, die de rest van de dagen als decor
dienden voor de andere aktiviteiten. De tweede dag stond in het teken van spellet-
jes en het maken van liedjes. Tijdens de slotdag werd er naar hartelust gebarbecu-
ed, brood gebaaken, terwijl bovendien tot slot de kastelen werden verbrand. Dit
laatste gebeurde onder toezicht van de plaatselijke brandweer. Wethouder Lich-
tenberg sloot de vakantieweek hierna af, na de organisatie dank ie hebben ge-
bracht voor de vrije tijd die ze ten behoeve van de jeugd heefl opgeofferd. Ook de
Vordense middenstand is een woord van dank verschuldigd voor haar medewer-
king.

Bi'j ons in d'n Achterhook
'i is al weer zo'n veertug jaor eleen dat zich 't volgende vehaalljen
afspöl'n, de mensen waor 't oaver geet leaft allange neet meer en dus kö'w
't röstug vetell'n.
't Was op un vri'jdagmargen dat pestoor Vrielink bi'j 't Wissel de kokken
inkwam. Tameluk vrog op 'n margen nog want Bearnd van 't Wissel was
nog met 't brood an 't nao binnenwarken, dat gebruuk'n e altied pas at e
't melken en voern op deale an de kante hadde. 'n Komme thee met un be-
schuutjen was 't enugste wat e nuttuggen veur e de stal in ging.
„'t Geet t'r hier nogal rieve nao too en dat op vri'jdag". De pestoor be-
doeln de dikke platen metwos die Bearnd op zien brood had eleg. (De
denkbeelden oaver vasten wazzen too nog iet of wat anders as now).
Bearnd veschot un betjen van kleur maor had toch metene 't antwoord
klaor: „'t Is gin vleis vleis wa'k gebruuke, allene maor goeie metwos".
„Toch is 't vleis Bearnd en dat heurt neet op vri'jdag, dat wet i'j net zo
goed as ik".
„Dizze wos is zo fien emaal'n, dat kö'j ech gin vleis meer nuum'n", von
Bearnd.
,,'k Zal d'r wieter gin kabaal van maak'n, maor 't is toch vleis", zei de
pestoor die toch 't leste woord wol hemmen. „Maor waor 'k veur hier
komme; zo'j mien nog an un karre vol brandholt können helpen, i'j heb
nogal wat bos bi'j ow bouweri'je, andere jaor'n he'j mien ok altied voort
eholpen".
„Oh, natuurluk wel, onder de looze zit nog heel wat, daor kö'w wel un
stortekarre vol van missen".
„Dan breng 't maor un keer zo gauw at 't ow uutkump".
„Dat zal dan wel midden volgende wekke wodd'n".
De andere wekke donderdag ston Bearnd met peard en karre bi'j de
pestoor veur de deure. Nao zien anbell'n dei de huusholster los.
„'k Zal meneer pestoor effen roep'n, die zal ow wel zeggen waor of e 't
hemmen wil".
Hoewel de pestoor net an zien preake van zondag te gange was hoeven
Bearnd toch neet lange te wachten.
„Vaar't maor langes 't huns op, achter de schuure kö'j 't wel
neerdöpp'n".
De pestoor gin met Bearnd de stoepe af nao de karre too.
„Maor wat he'j daor in 's hemelsname op de karre, dat liek jao wel zaag-
sel inplaatse van brandholt, daor zö'j wel met bi 'j un ander motten
wean".
„Oh, nee", begon Bearnd, „ik bun hier helemaols goed en dat za'k ow
uutleggen, meneer pestoor, die wos van veurugge wekke vri'jdag was t i en
emaal'n en dat was volgens ow vleis. Dit hier op de karre is ok fien
emaal'n en dit nuume wi'j now brandholt, snap i'j dat?".
Onderwiel kiepeln Bearnd de karre vol zaagsel achter de schuure. „Veur
diz/e keer kost 't ow nog niks, is dat neet schappeluk?".
Meneer pestoor wis t'r neet volle op te zeggen, maor wie zol dat wel bi'j
ons in den Achterhook?.

H. Leestman.



Spannende touwtrekfinales in
Dronten
De grote strijd om het Nederlands Kampioenschap Touwtrekken is gestreden. Op
het fraaie sportcomplex nabij sporthal 't Dok in Dronten werden zondag de fina-
les vertrokken om de nationale titels in de 560, 640 en 720 kg-klassen.
Zoals in de lijn der verwachtingen lag behaalden Heure (720) en Eibergen (640) de
Nederlandse titels en bleven hierdoor in het bezit van de wisselbeker. Anders ging
het in de lichte klasse, waar het Hengelose Bekveld - dat vier punten voor stond op
Heure - door pech werd achtervolgd en slechts zes punten kon halen. Heure be-
haalde ook hier de kampioenstrofee.

De eerste wedstrijden in de morgenuren
verliepen zeer spannend; toen kwamen
de 560 en 720-teams in actie nadat eerst
de teams waren gepresenteerd en bonds-
voorzitter G. Meulenkamp een wel-
komstwoord had gesproken. De mu-
ziekvereniging Excelsior uit Gelselaar
verleende zijn medewerking.

Pech voor Bekveld
In de 560 kg-klasse verloor Bekveld in
de eerste ontmoeting al van Heure met
2-1. Toen men hierna ook nog van
Zwaagdijk (de kampioen van West) met
3-0 in de boot ging, was men op van de
zenuwen. Ook Gerrit Bruil viel door
rugklachten uit. Coach Gerrit Groot
Jebbink: ,,We waren op van de zenu-
wen en spanning. Ook de drie punten
die we na protest tegen EHTC hadden
verloren hebben ons de das omgedaan.
Volgend jaar beter". Weliswaar behaal-
de Eibergen, dat goed op dreef was, hier
de eerste plaats in het dagklassement,
maar Heure had met zijn elf punten net
voldoende om de eerste nationale titel
binnen te halen. Coach Albert Langeler
hierover: ,,We hadden geluk dat we
eerst tegen de grote rivaal Bekveld loot-
ten. Wij waren er het eerst weer boven-
op. Ik geloof dat je ondanks een achter-
stand toch het geloof in het kampioen-
schap moet houden. Dat hebben we ge-
daan en zie het resultaat.
Uitslagen dagklassement 560 klasse:
1. Eibergen 15; 2. Heure 11; 3. Zwaag-
dijk 9; 4. Bekveld 6; 5. EHTC 3; 6. Eri-
chem l punt.

Eindstand bondscompetitie:
1. Heure (landskampioen) 43; 2. Bek-
veld 42; 3. Zwaagdijk 35; 4. Eibergen
32; 5. Erichem 10; 6. EHTC 3 punt.

Heure in 720 klasse
Dat touwtrekken bepaald geen sport
voor doetjes is, maar dat men goed ge-
trainde atleten moet hebben om mee te
draaien in de top, werd in de zware klas-
se bewezen. Heure uit Borculo slaagde
er opnieuw in om de nationale titel te
veroveren. Ze hadden er helemaal niet
zoveel moeite mee en haalden onbe-
dreigd liefst twintig punten. Alleen te-
gen Twente moest men een puntje inle-
veren. Coach Emiel Rappard: „Omdat
we maar een puntje nodig hadden voor
de titel gingen we zonder zenuwen de
strijd in. De jongens hebben een uitste-
kende conditie, we trainden tweemaal
per week. We zijn erg blij met dit kam-
pioenschap".
Uitslagen dagklassement 720 klasse:
1. Heure 20; 2. Octopus 18; 3. Twente
14; 4. Zwaagdijk 12; 5. Britsum 10;
6. Ducdalf 4; 7. Eibergen en Verkerk
met elk 3 punt.
Omdat Octopus en Zwaagdijk in het al-
gemeen klassement beide 44 punten
hadden moest er om de derde en vierde
plaats een beslissing worden getrokken.
Octopus won deze met 3-0.

Eindstand bondscompetitie 720 kg:
1. Heure (landskampioen) 79; 2. Twen-
te 53; 3. Octopus 44 (na besl.);
4. Zwaagdijk 44 (na besl.); 5. Britsum

39; 6. Ducdalf 37; 7. Eibergen 32;
8. Verkerk 18 punt.

Eibergen onbedreigd in 640
In de 640 kg-klasse is het team van Ei-
bergen geen enkel moment in gevaar ge-
weest. De mannen van Jan Groot Was-
sink wonnen niet alleen het dagklasse-
ment maar haalden opnieuw de landsti-
tel binnen. Het achttal dat nog enigszins
partij gaf was het Beltrumse Bisons, dat
in lange trekbeurten eervol verloor van
de kampioenen. Ook Bekveld was hier
niet voor de poes, getuige ook de tweede
plaats van de Hengeloers.
Uitslagen dagklassement 640 klasse:
1. Eibergen 24; 2. Bekveld 20; 3. Vios
Bisons 18; 4. Octopus 13; 5. Britsum
12; 6. Bosma en FC Ruk elk met 9;
7. Koperen Vis 3; 8. Vliegtuigweg O
punt.
Eindstand bondscompetitie 640 kg:
1. Eibergen (landskampioen) ;->4; 2. Bi-
sons 76; 3. Octopus 66; 4. Bekveld 56;
5. Bosma 47; 6. FC Ruk 42; 7. Eiber-
gen 32; 8. Koperen Vis 3; 9. Vliegtuig-
weg O punt.

Na afloop werden de kampioenen op
het erepodium gehuldigd; er werden
bloemen en bekers aangeboden. Zowel
bondsvoorzitter Gerrit Meulenkamp als
burgemeester drs. C. Dekker van Dron-
ten feliciteerden de kampioenen.

Derde plaats orienteringsteam
„De Graafschaprijders"
In het Brabantse Mierlo werd het afge-
lopen weekend de Nederlandse kampi-
oenschappen orienteringsritten van de
KNMV gehouden. Er werden twee rit-
ten verreden met elk een apart klasse-
ment.

Het voor de provincie Gelderland uitko-
mende autoteam van de Vordense auto-
en motorclub „De Graafschaprijders"
behaalde met 268 punten een fraaie der-
de plaats. Nationaal kampioen werd het
team van „De Stormvogels" uit Fries-
land met 283 punten. Het team uit Vor-
den bestond uit de volgende rijders:

»»«'w

Vorden
van
toen.

Reakties op de
de foto's kunt u
schriftelijk indienen
bij de heer
G. Koerselman
Postbus 14, 7250
AA Vorden.

EdhlpaaSr Wisselink-van Regelink; B.
Regelink-B. Memelink; J. Luiten-B.de
Bruin; G. Versteege-A.C. Weevers en
M. Braakman-W. Fleerkate.

Bij de individuele deelnemers werd de
Gelderse kampioen B. Regelink met
kaartlezer B. Memelink vijfde met 292
strafpunten. Bij de motoren werd het
duo B.Horsting-mevrouw H.Horsting
derde met 789 strafpunten.

Onderlinge competitie
damclub DCV
Voor de onderlinge competitie van de
Vordense damclub DCV werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld:
Groep I: S.Buist-J.Krajenbrink 0-2;
B.Wentink-W.Sloetjes 0-2; A.Wassink-
H.Graaskamp 0-2.
Groep II: H. Ruesink-T. Sluiter 1-1;
J.Masselink-B.Rossel 2-0; H.Wansink-
H.Hoekman 0-2.
Groep III: W.Wesselink-H.Klein Kra-
nenbarg 2-0; H. Grotenhuis ten Harkel-
S.Wiersma 2-0; J.Hoenink-G.Brum-
melman 2-0; J. Lankhaar-G. Hulshof
2-0.

Jeugd (groep I): J. Kuin-F. Rouwenhorst
0-2; E. te Velthuis-R.Slutter 2-0;
E. Brummelman-J. Sluiter 2-0;
E.Hengeveld-P.Besselink 2-0;
R. Slutler-W. Hulshof 0-2;
J.Slulter-M.van Burk 1-1;
M. Boerkamp-N.de Klerk 0-2;
W. Berenpas- J. Dij k 1-1;
E. Brummelman-W. Rietman 2-0.
Groep II: A.Plijter-M.Boersbroek 1-1;
R.Bulten-E.van Est 2-0;

B.Nuesink-B.Voortman 0-2; A.Plijler-
R.Bullen 0-2; B.van Zuylekom-J.Bran-
denberg 2-0; H. Berenpas-M. Boers-
broek 0-2; A.Plijler-B.Voorlman 1-1;
H.Berenpas-J.Brandenbarg 0-2.

Damwedstrijden in Vorden
De Vordense Damclub DCV organissert
op zaterdag 19 september een halve fi-
nalepoule voor junioren en aspiranten-
vierlallen in hel dorpscenlrum. DCV
mag een aspirantenviertal afvaardigen
beslaande uil Johan Krajenbrink, Wie-
ger Wesselink, Henk Hoekman en Pa-
Irick Eckringe.
Van 14 lot 23 oktober worden de Neder-
landse finales voor aspiranlen in Vorden
gehouden. Hieraan zullen de Vordena-
ren Wieger Wesselink en Johan Krajen-
brink deelnemen.

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

Radio/
rv-service
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Als U niet weet waarom
Piedrokopers, kopers
blijven...?

Moet U 'ns Piedro's voor
Uw kinderen kopen!

Pil-DftO
toch beter voor hun voeten

WULLINK
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

BARCHEM. Zonnig gelegen
vrijstaande woning, garage,
bijgebouw (40 m2), 1220 m2

grond, g.o.h.
Telefoon 05730-2410

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

>•* en voor
alle mogelijke

_ W" tuinartikelen

Kom gerust kijken

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Bij Modehuis Visser is plaats voor
een aktiev&^nthousiaste

verkoopster IFULL TIME)
Voor uw aanmelding graag een af-
spraak ma^pi aan de zaak, schrifte-
lijk of telefonisch.

MODEHUIS

VORDEN TEL (05752) 1381

Foto Dolphijn maakt u erop attent dat de miniposter-
aktie nog t/m 30 september geldig is.
Laat dus van uw mooiste kleurennegatief of dia een
poster maken.
Formaat 30/40 of 30/30 voor f 9,90
Normale prijs is f 30,—
Pak dit voordeel.

FOTO

Kerkstraat 1 -7251 BC Vorden -Tel. 1313

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Bijenhof rs Bouwmarkt
Voor al uw

D Hout
D Plaatmaterialen
D en Parketvloeren

BIJENHOF S
BOUWMARKT
Hummeloseweg 20, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2425

LEKKER VERS BROOD
van de warme bakker

haalt u bij

't Winkeltje in brood en banket

A.G. SCHURINK
Burg. Galleestraat 22 tel. 1877

Het is weer zover!
Amandelspeculaas

Speciaal aanbevolen:
dik en dun, groot en klein

Cursus Volksschilderkunst
De cursus volksschilderkunst (voor beginners) start weer
op maandag 28 september.

Opgave en inlichtingen bij:

schildersbedrijf
bennie harmsen
spalstraat 17, 7255 AA Hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

Met spoed gevraagd
Parttime medewerksters

voor montage-werkzaamheden (6-8 uur per
dag). De funktie is waarschijnlijk van tijdelij-
ke aard.

Parttime secretaresse ••••
voor ca. 3 uur per dag.
Bij voorkeur met secretaresse-opleiding.

Sollicitaties en nadere inlichtingen:
Mej. Lobeek, telefoon 05753-1716 of 2844.

C.E.T. International BV
Zelhemseweg 20-22 - Hengelo Gld.

Dames u kunt zich weer opgeven voor de

KNIPENNAAICURSUS

bij:

Gerrie Snelder
in Baak. tel. 05754-554

Opgave voor 12 september

Het Groene Kruis, afd. Vorden

BEJAARDENGYMNASTIEK
Op woensdag 16 september a.s. om 9.45 uur

gaat de bejaardengymnastiek in het Dorpscentrum
weer beginnen.

Deze cursus zal gegeven worden door de heer J.J. Funke.

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

HET BESTUUR VAN HET GROENE KRUIS



motor-
maaer
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

Te koop: De echte Allesbran-
der met grote bovenklep, waar
zo een plasticzak brandbaar
huisvuil in kan en tevens lang
en grof hout enz. enz. a f 1180,-
Verder nog 20 soorten.
Seegers Halseweg 58, Halle.
Tel. 08343-798

Te koop: Honda crosser 250
cc, Berini bromfiets.
Tel. 05753-1825

Voor sloopmaterialen, trilpla-
ten, motorwalsen, hogedruk-

reinigers, e.d.
Cohen verhuur. Hengelo (G).
Tel. 05753-1825

Nog enkelez.g.a.n. Huurfietsen
te koop.
Fietsspecialist Reind Zweve
rink, Hengelo Gld., lekink 8

Crossfietsen, gemonteerd
f349,- In doos f 295,-
Fietsspecialist Reind Zweve-
rink, Hengelo Gld., lekink 8

Racefietsen. Japanse perfec-
tie:
Gemonteerd f 565,-
In doos f 500,-
Fietsspecialist Reind Zweve-
rink, Hengelo Gld., lekink 8

TE KOOP:
Jonge konijnen, kleurdwerg-
jes, Vlaamse Reuzen en sla-
planten.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden, telefoon 1498

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUIMISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

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

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

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

Na een ontspannend avondje voor deze open haard
kunt u een blok hout in de haard werpen, het kacheldeurtje
sluiten en naar bed gaan zonder enige zorg te hebben voor
spattende vonken. Gedurende de nacht bent u verzekerd van
warmte. Uw open haard is veranderd in een efficiënte en betrouw-
bare houtgestookte kachel.

J0TUL
OF NORWAY

J0TUL dealer:

btuèndseti
Zutphenseweg 1 5 Vorden

Verhoogde
spaarrente
bij de Rabobank

m.i.v.04-9-1981

Spaar-Direct-Rekening &A% nu

Spaar-Premierekening 81A% nu O/2%

Spaar-Extra-
Premierekening 9V+ nu 9l/2%

Rabobank Kinderspaarplan 8l/4% nu 8/2%

Spaarrekeningen 'Grijp-5' nu

Rabobank fS :>i:houden

0007-04-9-81

Speelgoed te kust en te keur

LEUKE KADO ARTIKELEN

Ook op huishoudelijk gebied
zijn wij ruim gesorteerd

Tegen betaalbare prijzen
KOM RUSTIG EVEN KIJKEN

Bazar H.J. Sueters
KRANENBURG

met
Televisie

reparaties
- direct

; naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

LODEN... de nieuwe najaarsmode

Wij brengen mantels in div. uitvoeringen

LODEN MANTEL met cap. ook in mar. v.a. 165-
LODEN ROKKEN v.a. 127,-
PAKJES in „lodengroen" kleuren v.a. 195-

ZIET ONZE „LODEN" ETALAGE

Vrijdags koopavond tot 9 uur

Modecentrum

Modeshow
op

woensdag
23 september

in
Zaal Bakker

8 uur 's avonds

De mode is mooier
wanneer U het ziet!

Het wordt U gepresenteerd
door

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Mt^KKINK
Nieuwst ad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Kaarten aan de zaken verkrijgbaar

Van 10 f/m 19 september

OfH v W — _ J m

JlOOlt
SfiÖWi

'l Is feest bij Mazda - de 150-duizendste Mazda
Nederlandse weg opgerold Een mijlpaal om te vieren
voor u. want er is nu 10 dagen lang Nu-ot-Nooit voordeel
te halen bi| uw Mazda dealer.

Zoals een extra aantrekkelijk bod op uw inruilwage
En gratis benzine voor de eerste 1000 km En 'n gratis
diner voor vier personen. En een waardevol kado, dat
varieert per model Kijkt u zelf maar Of, nog beter
kom naar onze showroom.
Want 10 dagen lang is het.

Nü-of-Nooit!

23.795,-
Mazda 929 Legato

Als 4 deuts Sedan 4deu>s
p i ' .v.igen

plusnojtxtro

Mazda 323 HB 14.995,-

Allei/enngsltosten l 340.
Semce m alle Westeuropese lanOen LPG inbouw mogelijk

U bent van harte welkom
klasse die zichzelf bewijst

Mazda kiezen is nu aantrekkelijker dan ooit! Laat u verrassen en kom kijken!

bij AUTOMOBIELBEDRIJF ONSTENK-LENSELINK B.V.
Schoolstraat 11 - Eefde - Tel. 05750-12834



Speelgoed-
hobby- en

kadoartikelen

Vrijdag 25 september om
14.00 uur is het dan zover. POELMAN

v/h Koerselman.

Tel. 05752-1364

Burgemeester Galleestraat 12

ZONDAG 13 SEPTEMBER

BOB EAST
SHOW BAND

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

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

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:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

VOORAL UW

HET ISOLATIEPAKKET
MET 10 JAAR GARANTIE

laat dit niet
zo doorgaan

WAPEN- EN SPORTHANDEL

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, SPAIMKEREN, TEL. (08330) 14477.

Ik wil graag een vrijblijvend
i .olatie-advies voor:

muurisolatie
[ l dakisolatie
l '. glasisolatie

vloerisolatie
[ l geïsoleerde aluminium

Duien.

INFORMATIEBON

straat

postcode

tel.

woonplaats

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

tttedt doeltrefftndl

Zutphenseweg - Vorden

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

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

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

Kunstgebittenreparatic

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

GEVELREINIGING
IMPREGNEREN ALLE COATMGS

KELDERS WATERDICHT MAKEN

MOBIEL GRITSTRALEN

Gratis proefstuk en prijsopgaven

Wilhelmmalaan 7. 7251 EN Vorden
Tel 05752 - 1335 ol 05750 - 17543

Autorijschool
„Oortgiesen"

vraag vrijblijvend inlichtingen,
Elke week theorie.

Brinkerhof 82, Vorden
M.l.-rijksgedipl. Tel. 2783

Nu weer binnen:

Sokpantoffels

8,-maten 28/41

bij
HOMACHUIUP

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M<=0)KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

( • > ( ) ( ) pagina's met
reparatie en onder
houdstips. Kost in de
winke l HS/X) maar
u kr i jg t 'm kadoals
u Haténva woning
tex t i e l koopt.'

li.atem.it

koopbcdragci
1 ' . i s ka

liork l

! Een k
Ha

treeks
• \ i > r i K i b i i l l . iu-m.i

i i ' r i | s r~s.»n • ,i , |m en
pc ) ! ' l i k ( i s l c n l A k l K ' p r i ' K n l i 1

:n M I J ' H l .

Poinfer
'n totaal nieuw idee in jongenskleding

Kijk eens naar
deze pluspunten:
• uitsluitend voor jongens

van 10-16 jaar;
• én jeans én jackets en

sweat- shirts én hemden;
• in uitgekiende

kleuren en modellen
die bij elkaar passen;

• ijzersterke kwaliteit;
• prima van prijs;
l helemaal van deze t i jd

(stoer, sportief of
gewoon praktisch).

:5 kleurig jacket in c h i n t x en winter
warm gevoerd v.a. f 90, -

Kitsen-jeans in fij
v.a.f49,-

n^wi midrib cord

I'ilotcnjacket met veel ritsen en borg
gevoerd v.a. f69,-

Jacquard slipover v.a. f22,50

Hasisjeans in corduroy v.a. f45,-

Al le s verkrijgbaar in
(ie kleuren: groen,
grijs, rafblauw,
bordeaux en marine.

Pointer kollektie te koop bij:

Modecentrum

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.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Cate-Restaurant

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

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

Ook coor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

artens
steedr -loeUrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden» géén onderhoud» binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730


