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Druk bezochte vergadering
Oranjevereniging
De oproep van de Oranjevereniging om gezamenlijk de feestelijkheden
rondom de kroning van prinses Beatrix tot koningin op 30 april en het be-
vrijdingsfeest om ons dorp te versieren, is niet voor niets geweest.

De heer Schipper, voorzitter van de Oranjevereniging, mocht niet klagen
over de opkomst, gelukkig dat velen toch hebben ingezien dat in Vorden
iets moet gebeuren rondom deze feestelijkheden, aldus de voorzitter.

Mevrouw Polman kwam zelfs een ontwerp brengen vooreen drie-mastige
zuil, volledig met berekening van de kosten en mogelijkheden, de heer
Polman had alles netjes op papier gezet, zelf was hij verhinderd om te ko-
men, toch een leuk gebaar.

Dat het dit keer niet alleen van de Winkeliersvereniging uitgaat zette voor-
zitter Lammers van de Winkeliersvereniging uiteen. Het is een gezamen-
lijk feest voor de gehele burgerij.

Een ieder wordt dan ook verzocht om een steentje bij te dragen. De Oran-
jevereniging komt met een grandioos programma op 30 april, 2, 3 en 5
mei doch dit wordt volgende week in Contact bekend gemaakt.

De versiering
De vergadering kwam tot de konklusie dat op het grasveld tegenover de
Hervormde kerk midden in het dorp een groots platvorm met zuilen moet
komen.

Om al de straten te versieren wordt te moeilijk en te kostbaar, mocht ech-
ter genoeg geld binnen komen, dan wil men bij de invalsstraten b.v.
Dorpsstraat/Zutphenseweg, Burg. Galleestraat, Het Hoge, Nieuwstad
ook zuilen plaatsen, wat uiteraard het mooist zou zijn.

Er werd een versieringskommissie benoemd, die een plan zullen maken.
Mocht u alsnog ideeën of suggesties hebben, stelt u zich dan in verbinding
met een van de leden t. w. de heer Harmsen, Schoolstraat; fam. Vreeman,
Zutphenseweg; de heer Te Velthuis, Oude Zutphenseweg, de heer Wie-
kart, Burg. Galleestraat; de heer Bleumink, Dorpsstraat; de heer Bek-
man, Horsterkamp; de heer Weevers, Nieuwstad.

Geef Gul Geef Geluk
Meer dan veertigduizend kollektanten over het gehele land ver-
spreid doen van 10 t/m 16 maart wederom een beroep op het
Nederlandse volk om een beetje geluk te schenken aan reuma-
patiënten.
Mensen, die door hun handicap aan huis zijn gebonden, kunt u
helpen aan een aangepast vakantie.
Geef gul als de kollektant bij u langs komt tijdens de landelijke
kollekteweek van het Nationaal Rheumafonds. U helpt dan ook
mee aan het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek,
want helaas kent de ziekte reuma nog te veel geheimen.
Door gul te geven brengt u geluk, daar, waar het Rheumafonds
persoonlijke hulp verleent aan reumapatiënten.
Geef in de kollektebus of door overmaking van een bedrag op giro
324 Nationaal Rheumafonds, Den Haag.
Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Ekspositie akwarellen uit
het plantenrijk
Vanaf maandag 10 maart is er in de
galerie van de bibliotheek te Vorden een
ekspositie "Akwarellen uit het planten-
rijk". Deze ekspositie bestaat uit een
selektie kollegeplaten uit het bezit van
het laboratorium voor algemene en
technische biologie van de T.H. te
Delft.
Er worden o.a. platen vertoond van gal-
len die vergroot zijn naar oorspronke-
lijk werd van prof. dr. M.W. Beijerinck
en zijn zusters. In het eerste kwart van
deze eeuw woonde hij in Gorssel. Veel
boeren zullen zich ongetwijfeld herin-
neren, omdat hij hen met raad bijstond.
Verder kan men op deze ekspositie vele
kultuurgewassen zien en zelfs enkele in-
sekten, vervaardigd in opdracht van
prof. dr. ir. G. van Iterson, een Neder-
lands plantkundige, die tot 1948 hoogle-
raar was in de mikroskopische anato-
mie. Van de gewassen zijn o.a. afbeel-
dingen tentoongesteld van vlas, rijst,
haver, opiumpapaver, boekweit en ka-

toen. De akwarellen hebben een groot
formaat. De ekspositie zal duren tot
Pasen. De toegang is gratis.

Oprichting Werkgroep
Amnesty Internationaal
Vorden
Uit een werkgroep die al wat langer be-
stond is nu een voorlopig bestuur ge-
vormd. De volgende personen hebben
toegestemd om voor één jaar in dit be-
stuur zitting te nemen. De heer Dieker-
hof, 't Elshof 13, voorzitter; mevr.
Terpstra, Mispelkampdijk 30, kontakt-
persoon; mevr. Dijkerman, Zutphense-
weg 5, penningmeester; mevr. te Paske,
verslaggeefster.

Het bestuur heeft al besloten om twee
maal per maand een vaste schrijf-
ochtend en -middag te beleggen. Wat is
de bedoeling hiervan? Voor hen die niet
zo goed op de hoogte zijn wan de doel-

stellingen van Amnesty, in het kort het
volgende.
Over de hele wereld zijn er mensen die
lijden in kampen en/of gevangenissen.

Zowel in het Oosten, in kommunistische
landen, als in het Westen, waar dikta-
toren de dienst uit maken. Amnesty is
een niet-politieke organisatie. Ze heeft
maar één doel, op te komen voor de
rechteloze medemens. En dat op een
absoluut geweldloze manier.

Voorwaarde is, dat de persoon waar-
voor Amnesty zich inzet, niet door het
plegen van geweld of het begaan van een
misdaad in een gevangenis of kamp
terecht is gekomen. Vele duizenden
blijken aan deze voorwaarde te vol-
doen. Ze worden vaak al vele jaren vast-
gehouden W^MS hun geloof of omdat
ze de politieTre moed hadden, zich in
woord en geschrift te verzetten tegen
onrecht. Hun enige hoop is vaak, dat
men in het buitenland bekend wordt
met hun situatie. Wij willen meewerken
om hun nan^Be verspreiden.

Brieven schrijven aan de autoriteiten,
die hen - vaak zonder vorm van proces -
vasthouden. Hun familie steunen, be-
wijzen dat ze niet worden vergeten. Het
blijkt dat dit soort akties effekt heeft.

Achter het Ijzeren Gordijn, in Argen-
tinië, Indonesië, Korea en vele andere
landen heeft men bijzonder veel ontzag
voor de schijnwerpers van Amnesty.

Publiciteit, aandacht, brieven, dit alles
komt de ongelukkigen absoluut ten
goede. Velen hebben hun leven te
danken aan deze internationale organi-
satie.

v

In Vorden heeft men nu het voorbeeld
gevolgd van vele ander plaatsen, waar al
zo'n groep aan het werk is. Omtrent de
verdere opzet en taken t.a.v. dit belang-
rijke werk hopen wij regelmatig iets te
kunnen publiceren.

Voorzitter Joh. Norde tijdens feestavond rijvereniging:
9 'Wanneer krijgt burg. Vunderink
de naam bestemmingwijzigings-
burgemeester?''
"Een paar jaar geleden kreeg burgemeester Vunderink de naam "sub-
sidieburgemeester", wanneer zal hij de naam "bestemmingswijzigings-
burgemeester" krijgen", zo vroeg de heer Joh. Norde, voorzitter van de
rijvereniging "De Graafschap" zich zaterdagavond tijdens de jaarlijkse
feestavond in zaal Bakker af.
De heer Norde had weinig lovende woorden over het gemeentebestuur van
Vorden. "Vandaag kregen we juist een brief dat de kapvergunning voor
het terrein (dat inmiddels zoals wel bekend door de rij vereniging is
gekapt) niet wordt verleend! "Omdat", zo citeerde de heer Norde, "het
terrein van zeer bijzondere landschappelijke betekenis is."

"We geloven er haast niet meer in dat
wij een ander terrein krijgen. Waar
moeten wij heen met de afdeling dres-
suur. De rij vereniging moet de plaats
hebben in de gemeente die het verdient.
Vraag je de gemeente waar krijgen we
de plek, waar we recht op hebben, dan
luidt het antwoord van het kollege: ner-
gens", aldus een geëmotioneerde voor-
zitter Joh. Norde.

De heer Norde wees er in zijn toespraak
op dat de vereniging de laatste jaren
ontzettend is gegroeid en dan met name
de ponyklub. Hij bracht dank aan in-
strukteur Ben Wagenvoort voor zijn in-
breng.

Erik Pardij s werd deze avond gekozen
als ruiter van het jaar. Tevens kreeg hij
een prijs overhandigd voor het feit dat

hij de meeste (28) donateurs heeft ver-
worven. Bennie Wunderink, wiens fiets
tijdens het egaliseren van het veel be-
sproken terrein werd "overreden"
kreeg een ander eksemplaar aange-
boden.

Alvorens deze avond de beentjes van de
vloer gingen werd een film vertoond
over de aanspanning "In de reep'n" en
over de opening van kasteel Vorden. Op
4 oktober zal "In de Reep'n" haar
eerste lustrum vieren. Dan zal ter gele-
genheid daarvan een rij tuigen kijkdag
worden georganiseerd. Voorzitter Nor-
de bracht dank aan de kommissie alge-
meen bestuur voor het feit dat deze
kommissie er geen bezwaar tegen heeft
dat de kastelenrit op zondagmorgen
gehouden mag worden.

Aanwinsten Bibliotheek
Romans voor volwassenen:
J. Fabricius, Brieven uit een djatihouten
kist; J. van Oudshoorn, Willem Mertens
levensspiegel; Tweede boerenstreek-
romanomnibus; J. Vandeloo, De cola-
drinkers; J. Waasdorp, Het lot van de
kunst.
Studieboeken voor volwassenen:
Darwins fascinerende dierenwereld van
de Galapagosarchipel
Geweldloze weerbaarheid; een nieuw
model in de strijd tegen onrecht; J.
Uyttendaele, Poëzie is amusement; H.
Sabbe, Dadaïsme.
Jeugdboeken:
T. Dragt, Het gevaarlijke venster; H.
Henkes, Hoe kun je dat nu doen?; B.
Schwindt, Daniëlla; geen tijd voor
dromen.

Gebedsdienst in de Christus
Koning kerk
In het kader van de Wereldgebdedsdag
zal op a.s. vrijdagavond 7 maart een
Gebedsdienst gehouden worden in de
Christus Koning kerk aan het Jebbink te
Vorden. De gedrukte liturgie is bij de in-
gang van genoemde kerk verkrijgbaar.

Bidstond voor gewas en arbeid
De tweede woensdag in de maand maart
is sinds jaar en dag de Biddag voor
gewas en arbeid. In vele gemeenten
wordt op deze dag een Bidstond
gehouden. Zo ook in de Gereformeerde
kerk te Vorden (Voorganger ds. J. Zijl-
stra) en in de Vordense Hervormde
dorpskerk (Voorganger ds. J. Veenen-
daal).
De diensten worden 's avonds gehou-
den.

Zendingsavond
De nieuwe distrikts-sekretaris voor het
zendingswerk van de Hervormde kerk in
deze regio, mevr. ds. Jacobs, hoopt
naar Vorden te komen om te spreken
over het zendingswerk in onze tijd.
Deze gemeente-zendingsavond wordt
belegd door de zendingskommissie van
de Hervormde gemeente te Vorden en
zal gehouden worden in de Voorde,
Kerkstraat 15 en wel op donderdag-
avond 13 maart.
Iedereen is er zeer welkom.

Aktie gast aan tafel
Voor of tijdens de Bidstond voor gewas
en arbeid te houden in de Hervormde
dorpskerk kunnen de spaarkartonnetjes
voor de aktie Gast aan tafel ingeleverd
en neergezet worden op de grote tafel
voor de kansel. Het is tevens de bedoe-

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ling weer nieuwe spaarkartonnetjes en
informatiefolders uit te reiken.
Het is verheugend dat velen aan deze
aktie voor blijvende voedselverbetering
in de arme derde wereldlanden mee-
doen, een gast aan tafel nemen.

Geboren: Cornelis Pieter Christiaan
Koren;
Ondertrouwd: geen;
Gehuwd: L.A.M. Bleumink, en:
H.W.G.M. Oosten; M.E. Slotboom,
en: Th.W. Kamperman;
Overleden: geen.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is geopend van 8.00-18.00
uur. Indien gesloten, voor spoedgeval-
len bellen aan de grote voordeur.

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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

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

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

tel. 1230,
264455.

POLITIE
's nachts en b.g.g. 055-

AGENDA DORPSCENTRUM
29- 3-80: Vordens Toneel
17- 4-80: Toneelavond Bejaardenkring
26- 4-80: Nuts Operette Ver. Warnsveld
30- 4-80: Kindervoorstelling

3- 5-80: Popkonsert
21- 6-80: uitv. Nuts Blokfluit en Melo-

dicaklub
1-11-80: Jong Gelre Toneelavond
6-11-80: feestelijke ouderavond o.l.s.
7-11-80: feestelijke ouderavond o.l.s.
8-11-80: Jong Gelre Toneelavond

15-11-80: Nat. Jeugd Orkest/ree.
Sursum Corda

6-11-81: Jong Gelre Toneelavond
7-11-81: Jong Gelre Toneelavond

DIVERSEN
4 maart: Soos
6 maart: Bejaardenkring Vorden in

Dorpscentrum
18 maart: Soos
18 maart: Bijeenkomst NCVB in

Dorpscentrum
19 maart: Gezamenlijke vergadering

ABTB, GMvL en CBTB
19 maart: Ned. Bond van Plattelands-

vrouwen
20 maart: Bejaardenkring Vorden in

Dorpscentrum
22 maart: Eier-aktie Sparta
25 maart: Bijeenkomst K.P.O.
29 maart: Uitvoering Vordens Toneel

in Dorpscentrum

Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Elke woensdagavond volksdansen met
de Castle Eight in de Landb.school,
Nieuwstad 49.
20 t/m 23 mei: avondvierdaagse van de
wieier- en toerploeg.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Toneel in het Dorpscentrum.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 9 maart: 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal.
Woensdag 12 maart: Biddag voor gewas
en arbeid, 19.30 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 9 maart: 10.00 uur ds. J.C. Kra-
jenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 9 maart: 10.00 en 19.00 uur ds.
J.R. Zijlstra.
Woensdag 12 maart: Bidstond voor ge-
was en arbeid, 19.30 uur ds. J.R. Zijlstra

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
van vrijdag 7 maart 18.00 uur tot zon-
dag 9 maart 23.00uur, dr. van Tongeren.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisarts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur, dr. Warringa.
Komende week avond-, en nachtdienst
ook dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 8 en zondag 9 maart J. Gos-
ses, Doetinchem, tel. 08340-23721 en
H.F. van Dam, Lochem, tel. 05730-
1684
Spoedgevallen zaterdag en zondag van
11.30 tot 12.00 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Takkenkamp, bellen tussen 8.00-
9.00 uur, tel. 1422.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875, graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

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

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

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av, vrij.av
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-~14JÖuur.
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VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V.
te&jven

• Ambachtelijke slagerij
• Super slijterij

> Dauwverse
groente en fruit

• Snijbloemen
en potplanten
2 X per week \
van veiling x-
Aalsmeer \

• Keus uit alle \
merken voor \
prettig lage ^
prijs 4

• Sterk in vers

Coberco
Üagverse VOLLE

VANILLE
LITERPAK

KARNEMELK

65

VAN GELOVEN

SATEH
pak a 3 stokjes
geen 169 of 159

'MAAR NU

sa&é

LITERPAK

SMARIUS

BESCHUIT
VAN NELLE

pak a 2 rol
|j geen 178 of 129

MAAR NU

SUPRA KOFFIE
NORMAAL OF
SNELFILTER

pak 250 gram
geen 422 of 389

MAAR NU

SPPBA

GROENTE-, FRUIT- EN
VLEESAANBIEDINGEN

GELDIG T/M ZATERDAG

REKLAMES GELDIG VAN
6/3 T/M 12/3 1980

pot 400 gram, geen 450 of 398

MAAR NU

KREYENBROEK

GEVULDE
BOTERCARREE'S
pak 6 stuks
van 169 voor

ZWART-WIT LOLLIES
zak 25 stuks
nu 155
BITTERKOEKJES
zak 200 gram
van "135 voor 115
DE HOORN

PAASASSORTI
pak 250 gram 215
Meursing

KAASDOMINO'S
pak van 189 voor 159
DE HEER

MUSKETFLIKKEN
pak 200 gram 219

HERSCHI
COLA
1 literfles
van 79 voor

TAARTBODEMS
per stuk
van 129 voor 109
TAARTHULP OETKER
4 smaken
van 345 voor 289
FRIKI

KUIKENSCHNITSELS
pak 2 stuks 275
HEINZ

TOMATENKETCHUP
fles 340 gram 149
TOP

FILTERZAKJES
no. 2, pak 80 stuks 95

ROYAL CLUB
SHANDY
krat 24 fles
van 1 1 76 voor 998
VLEESBROKKEN BONZO

baal 3 kilo ftRfl
van 795 voor OüU

VAN NELLE

FLITSRIJST
pak 400 gram
HAK grote pot

RODE BIETEN OF
BRUINE BONEN

HAZELNOOTPASTA
pot 350 gram
van 289 voor

TIJGERBROOD
800 gram
gratis gesneden

89

149
CALVÉ

249

165

CHINESE

KOP EN SCHOTEL
bloemmotief
van 249 voor 179

FISHER PRICE

FUNJET
gg PLAY FAMILY

&̂

PRODENT

TANDPASTA
set è 2 tubes
van 295 voor 175
PRODENT

TANDENBORSTELS
2 stuks
van 298 voor

910
£ l «J

WC BRIL
compleet met
deksel
van 695 voor

TURTLE WAX
voor de auto ROEL
van 1095 voor ü£ü

SCHENKEL
500 gram 398 TARTAAR

heel kilo

VARKENSLAPPEN
heel kilo mi
Dik bevleesde

RIBBETJES
1 kilo 298

Voor uw huisdier!

RUNDERHART
heel kilo

MAANDAG 10/3

SPEKLAPPEN_ heem
DINSDAG 11/3

RIBLAPPEN^heeUilo
WOENSDAG 12/3

GEHAKT H.O.H. KMO

598

998 L

598|

KATENSPEK
100 gram 98

a
HAMWORST
100 gram „

HALFVOLLE
DAGMELK
1 literpak 67
Goudse kaas

JONG
BELEGEN

heel kilo

898

ERA

HALVARINE
250 gram
MONA volle

FRUIT
YOGHURT
4 smaken, Vz liter

Ook deze week nog onze grandioze
Jaffa aktie met o.a.

30 Jaffa's 495
10 jaffa grape frurts

10 rode Jaffa grape fruits 495
10 Temples (sinaasappel/mandarijn) 45O
2 kroppen kassla +
1 Hollandse komkommer 225
Schaaltje soepgroente
panklaar en vers gesneden

Bakje sneeuwwitte champignons 118

Bos trompetnarcissen +
bos rode Apeldoorn tulpen

HARTEVELT

JONGE
JENEVER ionc395nu

FLORIJN

CITROEN
BRANDEWIJN
fles 1 liter 995

ZEILER
GRAFSCHAFT QBA

ii
495 p

É
Coppelstock

BEERENBURG
1195

Moezelwijn
fles
1 liter

fles
1 liter

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^̂



Wij zijn blij en dankbaar met
de geboorte van onze zoon

JEROEN

Fred Jassies
Margriet Jassies-

Roeterdink

Vorden, l maart 1980
Zomervreugdweg l

Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon en broertje

Cornelis Pieter Christiaan

KEES

P. Koren
A.M. Koren-

van Weverwij k
Gerrie, Anja, Petra

Vorden, 25 februari 1980
't Elshof 15

Wat hebben we, dank zij u al-
len, een fijne feestdag gehad.
Voor uw bloemen en andere
attenties, uw felicitaties en
vooral uw handdruk, willen
we u langs deze weg heel har-
telijk bedanken.

W.A. Ridderhof
T.G. Ridderhof-

Meesters

Vorden, maart 1980
Het Jebbink 17

Door de zeer vele blijken van
belangstelling bij ons 55-jarig
huwelijksfeest is het voor ons
niet mogelijk u allen persoon-
lijk te bedanken.
Mede door uw bloemen en ge-
schenken is het voor ons een
onvergetelijke dag geworden.
Hiervoor onze oprechte dank.

H.S.J. Albers
A. Albers-Wijers

Vorden, maart 1980

Voor de vele blijken van me-
deleven en belangstelling, ons
betoond na het overlijden van
onze lieve man, vader en opa

HERMAN
BOUWMEESTER

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Uit aller naam,
G. Bouwmeester-

Pardijs

Vorden, maart 1980
"Nieuw Rikkenberg"
Schuttestraat 26

Voor de vele blijken van be-
langstelling welke ik mocht
ondervinden tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn
man

G.J. LOGTENBERG

betuig ik mijn hartelijke dank

H.D. Logtenberg-Krijt

Wichmond, maart 1980
Hackforterweg 9

Mevr. Bennis, P. van Vollen-
hovenlaan 19 vraagt: nette
hulp voor halve dagen per
week.

FONCERS
trim en semi-race
— Champion Race 10 versn.

Huret ƒ 440,—
- Champion Tour dames 10

versn. Huret ƒ 499,—
- Sprint-Tour 5 versn.

ƒ 628,—
- Sprint-Race Spec. 10 ver-

snellingen/719,—
Uw tweewielerspecialist
BARINK Nieuwstad 26,
Vorden

Te koop: een Rekaro
kuipstoel ƒ 300,—.
Telefoon 05752-1600

Wegens verhuizing te koop:
een zithoek + een bruinhou-
ten kinderledikantje.
B. Braakhekke, Hengelose-
weg 10, Vorden

Gevraagd: huishoudelijke
hulp tweemaal per week
's morgens of 's middags.
Bierman, Wildenborchseweg
12, Vorden, tel. 05752-6830

Verdrietig maar dankbaar voor het leven dat wij met
hem mochten delen, berichten wij u dat na een moe-
dig gedragen lijden van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa

ZWIER SMEENK
echtgenoot van Hendrika Johanna Wuestenenk

op de leeftijd van 72 jaar.

Vorden: H.J. Smeenk-Wuestenenk
Diepen veen: Gerard Smeenk

Tine Smeenk-Bronswijk
Ingrid en Karin

Arnhem: Annie Smeenk
Utrecht: Zwier Smeenk

SieglindeSmeenk-deRooy
Sanne

Apeldoorn: Willy Berndsen-Smeenk
Henk Berndsen
Piet Hein

Vorden, 27 februari 1980
Ruucloseweg 43

De begrafenis heeft 3 maart te Vorden plaats gehad.

VELE WEGEN LEIDEN NAAR ROME
ÉÉN WEG NAAR GOD!

,,En de behoudenis is in niemand anders, want er is
ook onder de hemel geen andere naam aan de men-
sen gegeven, waardoor zij moeten behouden wor-
den." , Hand. 4:12

DE NAAM VAN JEZUS!

Welkom iedere woensdag op de bijbelavond,
19.30 uur Ruurloseweg 6

GYMNASTIEKVERENIGING

SPARTA
Grote huis-aan-huis

eier-aktie
op zaterdagmorgen
22 maart

PAASEIEREN
ze zijn kakelvers als altijd

GEVRAAGD:

FLINKE HULP
voor diverse werkzaamheden

DRUKKERIJ
WEEVERS B.V. VORDEN
Nieuwstad 12, telefoon 05752-1404

WARME BAKKER OPLAAT VRAAGT MET SPOED:

WINKELMEISJE
leeftijd min. 18 jaar

BAKKERIJ OPLAAT
Dorpsstraat 11, telefoon 1373

VOORDEEL VAN DE WEEK!!

DRIE STERREN
PANTIES
normaal f 3,95

nu 4 paar 10-
Schoenen

l .cdcrwaren
Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

GEVRAAGD:

EEN NET MEISJE
voor winkel en huishouding,
± 17 jaar.

Persoonlijke aanmelding:

SCHILDERSBEDRIJF
J. M. UITERWEERD
Telefoon 05752-1523

Liefde is als wijn
Die licht verandert in azijn.
Bij onze mest is 't omgekeerd.
Dat heeft de praktijk ons

wel geleerd.
Werkt u het spul er

netjes onder,
Dan gebeurt er in stilte

een wonder.

HENK GRAASKAMP
Ruurloseweg

Te huur: paardestalling in
Vorden. Telefoon 1412

Gevraagd: zelfstandige hulp
voor 2 morgens of middagen.
Mevr. van Solderen, Het
Kerspel 17, tel. 2761

Te koop: vrije arm naaima-
chine met diverse nuttige ste-
ken (o.a. stikkende zig-zag).
Ruurloseweg 16, Vorden, te-
lefoon 2083

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

UW
Keurslager

viogmcm
Zutphenseweg, Vorden

SPEKLAPPEN

500 gram

HAMLAPPEN

HAMBURGERS

3 stuks

PEKELVLEES

100 gram • *V3

BOTERHAM
WORST

DIT SPRINGT DE WEEK UIT ...

Kinder
velours sweaters

19,95
in alle modekleuren

nu..

UW ZAAK:

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752-1514

WOENSDAGS DE HELE DAG OPEN

Bel Jan Krijt de Echte Slager als het gaat
om het vullen van uw diepvries met
(waliteitsvlees
luisslachtingen op afspraak. Ook leveren

wij voor- en achterbouten van vaarzen
of schatten. Hele en halve varkens wor-
den door ons diepvries-klaar gemaakt.

Voor een goed advies en voor
lekker vlees naar:

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

ER IS EEN NIEUWE BROODSOORT
IN NEDERLAND, NAMELIJK

TARWE
ROGGEBROOD
oergezond en blijft dagen lang vers.
Proef dit gezonde brood en koop het bij
uw

55) WARME BAKKER
OPLAAT
Weekendreklame:

slagroom- en
moccastukken

warme Bakker oplaat
bakt het veer u, tel. 1373

AUTOBEDRIJF

RONDWEG 2

VORDEN

Vanaf vrijdag
7 maart is ons
tankstation
uitgebreid met
BK gas en
Shell diesoline
zodat wij u
nog meer service
kunnen bieden.

Tevens verzorgen
wij ook inbouw en
overbouw van
gasinstallaties.

Groot Jebbink

%%mTTTTTTT

Een specialiteit van Krijt!

BLINDE VINKEN
(mager gehakt omrold met
mager vlees)

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

,.A,A,A.A.AAA.A1A>.AAA.
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K.N.O.V. afdeling Vorden
Vordense Winkeliersvereniging

Donderdag 13 maart om 8 uur in hotel
Bakker te Vorden:

REGIONALE
ONDERNEMERSBIJEENKOMST

De heer Perquin jr., medewerker K.N.O.V. Den Haag komt
spreken over de toekomst van het ondernemerschap.

Het is beslist de moeite waard om deze bijeenkomst te
bezoeken. U zult er geen spijt van hebben.

AGROOTKORIVIELINK
norlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27 -
Hengelo Gld. - Tel. 1771
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Discount Centrum Ruurlo
voorjaarsstunt
no. 1:
WEES ERBIJ!!!

Tinneroy broeken
nu per stuk

(alle maten, overal ± 74,— per stuk)

voorjaarsstunt
no. 2:
o. a. grote kollektie kamerhoog

Koop nu uw gordijnen,
want: band + haken
gratis!!!

voorjaarsstunt

mooie kollektie van eende- tot ganzedons

Bij aankoop van 'n don-
zen dekbed m. overtrek
2e OVERTREKSET G R Al 5!

Toe aan een nieuw tapijt? Wij hebben grote keuze in nylon en zuiver SCHEERWOL!

Praktisch alles gratis gelegd! Maar ... als u ZELF HAALT EN LEGT: 15% korting
da's mooi meegenomen!

Tel. 05735-1361

Tweede blad

l

MflK

zondag 9 maart

FOU
Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Sportmode
Reeds ontvangen de nieuwe, modieuze

TENIMIS-
KOLLEKTIE 1980

Kom vrijblijvend eens kijken

Martens
itetdi JoeltrefftnJI

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Voor onze nieuw te openen
meubel showroom vragen wij
op zeer korte termijn een

representatieve gastvrouw
die onze cliënten op eer-
lijke en deskundige wijze
kan adviseren.
Verkoopervaring strekt tot
aanbeveling.

• Gaarne vooraf tel., afspraak.

de graafschap

•B meubelen •
h. aerndsbvo

Domineesteeg 14 7261 AS Ruurlo
tel.05735-1757

I
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700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.
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BLACK EN DECKER
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KREATIEF CENTRUM

ttKERKEPAD

Smyrna knoop
demonstratie
op donderdagmiddag 6 maart a.s.
vanaf 13.30 uur.
Deze middag wordt verzorgd door
de fabrikant van Scheepjeswol.

DORPSSTRAAT 8, VORDEN, TEL. 05752-1921

een

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

yer Ttl

itie



Te koop: crosser merk CZ 400
cc + kleding en laarzen.
Vraagprijs ƒ 800,—.
R. Scheers, B. v. Hackfort-
weg 42, Vorden, telefoon
05752-2948

Gevraagd: flinke jongen voor
tuinwerk. Min. een halve dag
per week (event. 65 + ).
Telefoon 05752-1831

Te koop: meisjesfiets 4-8 jaar
ƒ 85,—. Brinkerhof 48, Vor-
den, telefoon 05752-2448

Uw adres voor

WERKKLEDING
KLM

Van Lochem mode

2 jongens (15 jaar) bieden zich
aan om op zaterdag allerlei
karweitjes op te knappen te-
gen vergoeding. Tel. 05752-
1424

Gevraagd: flinke werkster
voor l ochtend in de week.
Meer hulp aanwezig.
Mevr. Feith "de Belten",
Wildenborchseweg 15, Vor-
den, telefoon 6607

Gevraagd: kalveren voor de
meslerij. Opgeven voor maan-
dags 10 uur a.u.b.
Wim Heusinkveld, telefoon
05753-1728

Te koop gevraagd: zilveren
Juliana-guldens tot ƒ 7,-; rijks-
daalders tot ƒ 15,-; tientjes
en andere munten.
Telefoon 05750-21486 (na 18
uur)

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Losse verkoop:
Telegraaf

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

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

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

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt, Delden.

Te koop: hooi en stro/uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink,, Errimel-,
oord, Onderduikersweg 30c,!

N.O.P., tel. 05270-2701.
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618̂
214.

„Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 17,5O

SIGARENMAGAZIJN

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

Wooncentrum

Ruurlo

voor uw komplete
woningtextiel

TAPIJTEN
in diverse kwaliteiten op voorraad
per strekkende meter vanaf 29,

GORDIJNEN EN VITRAGES
in meer dan honderd dessins en kleuren

DEKBEDDEN, DEKENS,

OVERTREKKEN
MATRASSEN ETC.

KAMERBREED TAPIJT

GRATIS GELEGD

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

Tel. 05750-13813

week
ontvingen we weer talrijke nieuwe

voorjaarsmodellen
ook In bijpassende tassen
(klein modellen) kregen we
het mooiste binnen.

Komt u maar eens kijken.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4, Vorden, telefoon 1342

Jong en
modieus

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!! '

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden

Telefoon 1342.

voorgoed
antiek

tutten Doctinchcm en Ruurlo
Veld hockM weg 11-19

0*7»*- 49»

is deze sweatshirt
van badstofachtig materiaal
Prijs 39,-
UW ZAAK:

o

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752-1514

WOENSDAGS DE HELE DAG OPEN

Mister Steam
is te huur...
Met Mister Steam kunt U zelf uw tapijt,
vloerbedekking of meubelstoffering reini-
gen.
Mister Steam is een handige reinigingsma-
chine die dankzij een uniek procédé uw
tapijt in een oogwenk weer als nieuw maakt!

h reinigt sneller én grondiger dan elke andere
methode

* al het vuil wordt verwijderd (niet
verspreid zoals bij shamponeren! )

* géén gebruik van shampoo, dus geen
kleverige resten in het tapijt na reiniging

* reiniging met Mister Steam houdt het
tapijt langer schoon en verlengt de
levensduur

* licht in gewicht, gemakkelijk te bedienen
* lage huurtarieven

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752-1514

Maart-
aanbieding

Corduroy-
broeken

(MODE VOOR MET HELE GF/IN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

woensdagmiddags ook open

Aangeboden:
Ford 1600 4-deurs 1977
Datsun 18 B 1977
Peugeot 404 diesel 1975
Renault 5 L 1975
Austin Mini Estate 1976
Austin Mini 1000 1972
Morris Marina coupé 1975
VW Passat 1974
BMW 2002 1972

Auto's boven f 4000,— BOVAG-garantie.

Tevens kunt u bij ons terecht voor:

Reparatie en onderhoud
Benzineverkoop
Verkoop nieuwe auto's
Dinitrol anti roest station

GARAGE

W. B. KURZ
Industrieweg 6, Vorden, telefoon 1649

kook ja (aa

massief eiken keukens
overjarige modellen

kompleet met oven, kookplaat, wasemkap, koelkast,
spoelbak en veel bergruimte.

Totale breedte 270 cm.
Voor de sensationele prijs van

1 995 •• • m^ ̂ «^jr
inkl. BTW

Holtslag
BOUWMATERIALEN B.V.

RUURLO - SPOORSTRAAT 28 - TELEFOON 05735-2000

Openingstijden:
dagelijks van 8 tot 12 en van 13 tot 17 uur; vrijdagavonds van 19 tot 21 uur;

zaterdags van 9 tot 13 uur

architektenburo de wijs b.v., Hengelo (gld.), heeft
vrijdag 7 maart a.s. haar maandelijkse

info-avond
alwaar een ieder terecht kan voor allerlei informa-
tie over woningen, bouwen, wonen en de neven-
facetten hiervan.
deze informatie zal meestal begeleid worden door
dokumentatie, foto's, tekeningen, folders e.d.

tevens kan men dokumentatie ontvangen van drie
nieuwe dubbele-woningtypes die in de

premie-sektor
gebouwd kunnen worden.
deze woningtypes zijn ontworpen in samenwer-
king met een jong, dynamisch aannemersbedrijf,
dat voor een degelijke uitvoering garant staat.

alle mondelinge en schetsmatige adviezen zijn gra-
tis, voor zover dit in één gesprek kan worden
afgerond.

info-avond:
elke eerste vrijdag van de maand van 19 - 20.30 uur.

architektenburo
de wijs b.v.
st. michielsstraat 2 7255 ap Hengelo (gld.)
telefoon 05753-1975

Voor een betrouwbare gebruikte auto

naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt. '
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 11,50
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

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

zaterdag 8 maart

bal voor gehuwden
en verloofden
Muziek voller Trio
aanvang 20.00 uur bij zaal

De Boggeloor
Kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar tel. 05752-
1426 Warnsveld



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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Voor een deskundig advies bij het

invullen van uw aangiftebiljetten

1979 houden wij

speciale zitavonden
voor partikulieren op:

maandag 10 maart
maandag 17 maart
maandag 24 maart

tussen 19.00 en 21.00 uur.

Administratiekantoor Vorden B.V.
Direkteur B.H.J. de Regt

RUURLOSEWEG 21 - VORDEN - TEL. 05752-1485

GEVRAAGD:

houtbewerkers
afwisselend werk met een

goed loon.

Houthandel
B.H. Wesselink & Zn. b.v.
Borculoseweg 41, Ruurlo, telefoon 05735-1395

Enkele showroomkeukens moeten plaats maken
voor de nieuwste modellen.

Daarom aanzienlijke reduktie zoals:
Zoo

KLASSIEK EIKEN KEUKEN
met tegelblad, elektr. kookplaat, geïntegreerde

^ koelkast, koperen wasemkap, verlichting, luxe
o afgewerkt.
°* Met bijbehorende losse eethoek (tafel + 6

stoelen) buffet en hoekkast (glas in lood rui-
tjes) afm. keuken 300 x 200 cm
van
27.800, -
voor 15.00O,
FINEER EIKEN
breedte 200 cm
van 2800, -
voor f9OO.-

Zé,

WIT KUNSTSTOF
hoekopstelling afm. 200 x 260 cm, zeer veel
bergruimte, alle apparaten

van 12.500,-
voor 8OOO,
KLASSIEK EIKEN
breed 270 cm met luxe inbouwapparaten

ATAG luxe afgewerkt

van 8500, -
voor 59OO,

Zoo

MIZZA GEEL KUNSTSTOF
met oven, kookplaat, wasemkap, koelkast
(180 liter) diepvries (180 liter) 200 x 220 cm

t
r-o

O

van 10.500,-
voor 5OOO
Coloredobruin KUNSTSTOF
met eetbar, muurmaten 320 x 260 x 210 cm
met inbouwapparaten

van 14.700,-
voor 70OO

S
HOltSmCJ bouwmaterialen B.V.

RUURLO - SPOORSTRAAT 28 - TELEFOON 05735-2000

Openingstijden:
dagelijks van 8 tot 12 en van 13 tot 17 uur; vrijdags van 19 tot 21 uur; zaterdags van 9 tot 13 uur

Bebie-hoek „Elientje"
uw bebie speciaalzaak

woensdagmiddag-
knaller

SLAAPZAKKEN
van 31,95 voor Z/ rüU

Veiligheid voor alles bij:

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

0000000000000

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

ten have produktie bv
heeft zich gespe^ îseerd in het leveren en monte-
ren van komple^^pstallaties t.b.v. de veevoeder-,
chemische- en genotmiddelenindustrie.

Op korte termijn kunnen wij plaatsen:

A. een selder/spuiter
B. CO: lassers en

konstruktiebankwerkers
Wij bieden:

- interessant werk
- gunstige financiële voorwaarden
- goede pensioenvoorziening
- reiskostenvergoeding
- verstrekking van werkkleding

Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan:

TEN HAVE PRODUKTIE B.V.
Industrieweg 8, Vorden

Inlichtingen tussen 8.00 en 16.30 uur, telefoon
05752-2244 of na werktijd tussen 18.00 en 19.00uur
telefoon 08342-1949

Industrieweg 8 Postbus 55 7250 AB Vorden Tel 05752-2244

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onie

Oafé-Restaunant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 8654

LINNEN SCHOENEN

kleuren: zwart, blauw en beige

Normaal 19,9O

woensdagmiddagknaller

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2 jaar volledige garantie

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

TOYOTA SPORTSWAGON 2x 1978/79
TOYOTA Coronna 2000 de Luxe 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 4-deurs 1977/78
TOYOTA Corolla 30 de Luxe 1976/77
TOYOTA Corolla 30 Stationseer 1977
TOYOTA Carina 1976/78
TOYOTA 1000 nov. 1976
TOYOTA Starlet de Luxe 2 x 1979
VOLKSWAGEN Golf D 1979
FORD ESCORT 1973
PEUGEOT 304 GL 1974/1976
TALBOT 1308 GT exclusive 1979

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), Vor-
den, Ruurlo en Zieuwent.
Vertegenwoordiger T. Klasens, 08340-42555

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

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Kombinatiemogelijkheden genoeg . . .
Wij brengen een grote, aktuele en nieuwe

voorjaarskollektie
BLADER O in diverse kleuren en kwaliteiten

TREVIRA BLAZERS voor
JERSEY BLAZERS tot maat 52 vanaf
BOUCLETTE BLAZERS vanaf

ri U lx lx t IM in mooie ruiten, unies en fantasies
PLOOIROKKEN vanaf
MODIEUZE STRAKKE ROKJES vanaf
7WIERIGE BEDRUKTE ROKKEN vanaf

Di_\J vJ^tv groot is onze kolloktie unie-hlousfts in rte nifuwstp klpursn vanaf
De hele kollektie van MARIANNE PARIS nu op voorraad.

• /^IxU t O De velours en tricot-kollektie van WAHLS Zweden is reeds binnen.

Dus voor meer mode en toch scherp geprijsd:

Modecentrum

JjPJjĵ ^gjgggl
Ruurlo

Vrijdags koopavond - woensdagmiddags open - maandags gesloten

_

119,00
.139,OO
1G5.0O

.... 65, OO
... 39,OO
... 29,5O

. ... 39,OO

1



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 6 maart 1980
42e jaargang nr. l

Vordense jeugdkeeper Ejo Elburg
blij met kontrakt f .c. Twente
Afgelopen dinsdagavond in doel bij A-selektie tegen Noorwegen

"Je hebt dinsdagavond 4 maart niets bijzonders? Uitstekend, dan keep jij
bij de A-selektie tegen het Noors Olympisch elftal."
Dit waren de woorden die Twente-trainer Hennie Hollink het afgelopen
weekend tot Ejo Elburg sprak. En daar sta je dan als 17-jarige jeugd-
keeper van "Vorden" tussen de palen op het veld in het Diekman-
stadion. Weliswaar een tikkeltje nerveus maar verder kan Ejo er zich niet
erg druk om maken. "Ik laat het rustig op mij afkomen", zo zegt hij zelf-
verzekerd. Met ingang van l juni staat Ejo Elburg definitief onder kon-
trakt bij de Enschedese formatie.

De kontakten tussen Twente en Ejo El-
burg dateren eigenlijk al vanaf oktober
vorig jaar. Vertelt Ejo: "Vorig jaar be-
hoorde ik in de leeftijdsgroep 16-17 jaar
bij de laatste drie geselekteerde keepers
van Nederland, samen met Theo Snel-
ders uit Westervoort en Jan Willem van
Eden uit Utrecht.
Wij bleven met zijn drieën over van in
totaal acht geselekteerde keepers. Bijna
alle spelers bij die Nederlands elftalklub
waren afkomstig van profklubs. Twent-
te en Go Ahead toonden belangstelling
voor mij. De ploeg uit Deventer wachtte
echter te lang. Toen kwam het telefoon-
tje uit Enschede.
Samen met onze voorzitter Fred Schar-
renberg ben ik naar Enschede gegaan.
Er werd afgesproken dat ik een aantal
wedstrijden in het C-elftal zou keepen.
De eerste ontmoeting tegen de Zweef uit
Nijverdal was ik wel wat zenuwachtig,
dat was echter snel over", aldus Ejo El-
burg, die zich in die zes wedstrijden
zodanig manifesteerde dat Twente hem
een kontrakt aanbood. Voorzitter
Scharrenberg van "Vorden", die Ejo
samen met Gerrit Volkers met raad en
daad terzijde staat, heeft het jeugdig ta-
lent op al deze wedstrijden vergezeld.
"Ze zijn bij Twente erg enthousiast over
Ejo en ze hebben grootse plannen met
hem."
Ejo zelf toonde zich verheugd over de
sfeer bij Twente. "Ik ben er grandioos
opgevangen. Het is een echte vrienden-
klub. Trainer Hollink en manager Van
Dalen spreken me erg aan." Een aantal
spelers bij Twente kent Ejo al vanaf zijn
tijd in het Gelderse jeugdelftal. Over
een paar weken gaat hij wekelijks de
training volgen.
Het ligt in de bedoeling dat Ejo begin
juni naar Enschede verhuist. De eerste
week van juli begint dan de training
voor het nieuwe seizoen. Ejo is voor-
nemens om de tijd die naast de voetbal-
lerij overblijft te benutten met studeren.
"Dat wordt enorm bij Twente gestimu-
leerd", zo zegt hij. Hij komt er eerlijk
voor uit dat hij, naarmate het zeker
werd dat het Twente zou worden, niet

altijd zijn gedachten bij zijn huidige
studie kon houden. "Gelukkig is dat
voorbij en konsentreer ik mij op het
eksamen van de Mavo (28 april-10 mei).
Ejo Elburg stelt terdege eisen aan zich
zelf. Niet roken en niet drinken (tijdens
het gesprek dat wij met hem hadden
ging de voorkeur van Ejo uit naar een
glas melk) en flink trainen.
Ejo is op 8 jarige leeftijd met voetballen
begonnen bij Sp. Lochem. Eenmaal
keeper bij Cl drong hij reeds door tot
het Gelders jeugdelftal van 13-14 jaar.
In 1977 kwam hij bij "Vorden". "Ik
heb hier toch wel veel geleerd. Van trai-
ner Spikkert heb ik bijvoorbeeld geleerd
wat het betekent om reserve te staan.
Dat had ik nog nooit meegemaakt (Ejo
speelt namelijk op zaterdag bij de A-
(overgangsklasse)jeugd en fungeert op
zondag dikwijls als reserve bij het eerste
elftal). Verder vind ik dat jeugdtrainer
Rijkse een goede keeperstraining
geeft." Zijn grote voorbeeld is Piet
Schrijvers. "Ik kijk nu al uit naar de
dag dat ik kennis met hem kan maken."
Ejo Elburg moet het allemaal nog even
verwerken. "Ik krijg de mooiste kans
van mijn leven. Als het mis gaat heb ik
pech gehad. Wat ik reeds heb meege-
maakt kunnen ze mij niet meer afne-
men", aldus Ejo. Ondertussen loopt de
voorzitter van "Vorden", Fred Schar-
renberg, apetrots in een Twente-trai-
ningspak rond. "Dat heb ik van Hennie
Hollink gekregen voor de begeleiding
van Ejo". Ejo zelf maakt er geen ge-
heim van dat het bestuur van "Vorden"
en dan met name voorzitter Scharren-
berg veel voor hem heeft gedaan.

Zelfverzekerd debuut van
Ejo Elburg in
Twentes hoofdmacht
Contact was natuurlijk wel even be-
nieuwd hoe het Ejo dinsdagavond zou
vergaan in het doel van het eerste elftal
van Twente. De wedstrijd tegen het
Noorse Olympische elftal trok plm.
3000 toeschouwers.

Vlak voor het begin nog even een be-
moedigend schouderklopje van Martin
Jol en Ejo kon "aan de bak". Vanaf de
tribune leek hij geen last te hebben van
zenuwen. Zijn eerste "binnenkomer-
tje" vond reeds plaats in de vijfde mi-
nuut. Martin Jol liet heel nonchalant de
bal lopen in de veronderstelling dat er
niemand achter hem zou staan. Martin
rekende mis want de Noorse midvoor
kon plotseling vrij op het Twente-doel
afstormen. Ejo kwam echter goed uit
zijn doel en plukte de bal van de Noorse
schoen. De wedstrijd speelde zich veelal
op het middenveld af. Voor doelman

Elburg niet gemakkelijk want hij moest
uiterst gekoncentreerd zijn bij counters
van de Noren die voetbaltechnisch ge-
zien vrijwel evenveel in hun macht had-
den dan de Twentenaren.
Wat Ejo te doen kreeg deed hij be-
kwaam en zelfverzekerd. In de tweede
helft had hij tweemaal geluk dat de bal
bij een Noorse aktie tegen de paal of lat
belandde. Vlak voor tijd kreeg hij nog
een keer de handen van de toeschouwers
op elkaar toen hij door te ver opdringen
van de Twentse defensie veertig meter
zijn doel uit moest komen om de Noorse
rechterspits een halt toe te roepen. Mar-
tin Jol, Romeo Zondervan, Heini Otto,
noem maar op, vertrouwen hadden ze
wel in deze 17-jarige knaap uit Vorden
want "het balletje terug op de keeper"
zagen we veelvuldig.
De wedstrijd op zich was teleurstellend
en eindigde in een O—O stand waaraan
zelfs Halvar Thoresen tegen zijn landge-
noten geen verandering in kon aanbren-
gen. Ejo Elburg echter kan wel op een
geslaagd debuut terug kijken.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

VOETBAL

Keyenborgse Boys l -
Ratti 1:1-0
Ratti's eerste afdeling ging zondag op
bezoek bij de Keyenborgse Boys maar
moest de kostbare punten toch in
Keyenborg laten; de Boys wonnen met
gering verschil: 1-0. Het spel was over
het geheel genomen matig, misschien
ook door de harde wind, waarmee beide
partijen nogal m^ite hadden. In de eer-
ste helft ging hé^Pnvankelijk gelijk op.
Ratti kreeg enkele mooie
scoringskansen; Johan Hartman - alleen
voor de Boys-keeper - schoot naast, ter-
wijl een keihan^chot van Wim Koers
door de subl'^Ékeepende Boys-doel-
man werd geweercT
Tien minuten voor rust viel het enige en
naar later bleek ook winnende doel-
punt; een afstandschot van de midden-
speler van Keyenborgse Boys verdween
buiten bereik van Johan Huitink in de
rechter benedenhoek: 1-0.
Na de thee werd Johan Hartman ver-
vangen door nieuweling Frans Bleu-
mink, die middenvoor ging spelen; Jan
Schoenaker nam hierna de plaats in van
Ronald Bos. Het spel maakte in de
tweede helft een wat rommelige indruk.
Geen van beide elftallen kon nog tot
scoren komen, de stand bleef 1-0 voor
dethuisklub.

Ratti l-Voorst 1:7-0
Ratti af d. zaterdag heeft opnieuw een
fraaie 7-0 zege behaald, nu op het be-
zoekende Voorst l. Hoewel de strijd ge-
lijk opging was Ratti produktiever. Na
een kwartier wist linkshalf H. Klein Ik-
kink, die de bal kreeg aangespeeld van
Jan Harmsen, met een fraaie kopstoot

Herman
Tel '

de score te openen: 1-0. Jan Nijenhuis,
die als spits fungeerde bracht even later
de stand op 2-0 met een afstandsschot
van ca. 16 meter: 2-0.
Na de hervatting nam Klein Ikkink het
derde doelpunt voor zijn rekening (3-0),
maar dit zinde Voorst schijnbaar niet.
Men ging aan het dikussiëren over de
geldigheid van het doelpunt, waarna een
van de Voorstspelers zijn biezen pakte
en het veld uitliep. Men tien man speel-
den de gasten verder. Bij Ratti werd Jan
Dijkman vervangen door
Stoltenborg. Bij Voorst was
een tweede speler verdwenen;
geblesseerd. Daar de gasten geen reser-
ves meer hadden speelden zij noodge-
dwongen met negen man verder.
Jan Nijenhuis maakte van de nuia^fc.ke
meerderheid die Ratti nu in hwWeld
had, gebruik en scoorde de stand 'suk-
sessievelijk naar 5-0, 6-0 en 7-0. Aan-
staande zaterdag wacht Ratti l een
moeilijke uitwedstrijd in Eerbeek, waar
men te gast is bij de koploper, Eerbeek-
se Boys l .

Uitslagen/programma
s. v. Ratti
Uitslagen s.v. Ratti 1-2 maart:
Afd. zaterdag: s.v. Ratti l - Voorst l 7-
0; s.v. Ratti 2 - sp. Ambon 2 0-1; AZSV
9 - s.v. Ratti 3 0-0; afd. jeugd: SVBV bl
- s.v. Ratti Bl; afd. zondag: Keyenborg-
se Boys l - s.v. Ratti l 1-0; Witkampers
8 - s.v. Ratti 3; s.v. Ratti 4 - Erica 76 4;
afd. dames: VenL l - s.v. Ratti l 0-1;
s.v. Ratti 2 - Dierense Boys l.
Programma s.v. Ratti 8-9 maart:
Afd. zaterdag: Eerbeekse Boys l - s.v.
Ratti 1; Gaz. Nieuwl. 2 - s.v. Ratti 2;
s.v. Ratti 3 - S.C.S. 1; afd. jeugd: s.v.
Ratti Al - sp. Lochem Al; s.v. Ratti Bl
- Voorst Bl; s.v. Ratti B2 - AZC B2;

In het klubhuis op het Medler hield de touwtrekvereniging Vorden de ge-
bruikelijk voorjaarsvergadering ter voorbereiding van het aanstaande sei-
zoen. Voorzitter J. Knoef wees in zijn openingswoord op de zeer goede
resultaten die de jeugd behaalde tijdens de wintertoernooien. De zoge-
naamde buitentraining moet door het minder goede weer nog worden uit-
gesteld.

Sekretaris H. Groot Roessink bracht
een keurig verslag, terwijl E. Oldenhof
meedeelde dat in kas een batig saldo
resulteerde, dit mede dank zij de oud-
papieraktie onder leiding van Anton
Steenbreker. Op de nationale bevrij-
dingsdag 5 mei zal de vereniging deelne-
men aan de in Vorden te houden Zes-
kamp. Bij het NTB hoofdbestuur is een
zomertoernooi (15 juni) aangevraagd.
Men zal dit seizoen deelnemen met één
560 kg team, twee 640 kg teams en twee
jeugdploegen. Door de vergadering wer-
den de gewijzigde statuten goedge-
keurd.
Bij de bestuursverkiezing werden de af-
tredende leden Anton Steenbreker
(penningmeester), T. Brummelman en
G. Menkveld (beiden lid) herkozen. Op

18 en 19 april zal in zaal Schoenaker een
toneelavond worden gegeven voor de
oud-papierleveranciers, donateurs, le-
den en echtgenotes. Op 2 maart wordt
in het klubhuis een reünie gehouden van
de deelnemers aan de reis naar Zweden
(Europese kampioenschappen in Jonn-
köping, sept. 1979).
De TT V Vorden zal op 21 september
deelnemen aan de zgn. Open Touwtrek-
kampioenschappen in Basel (Zwitser-
land) met twee teams (640 en 560 kg.).
In verband met de voorbereiding voor
het zomerseizoen zullen er wekelijks
twee trainingsavonden worden
gehouden, dinsdags en vrijdags. De se-
nioren worden getraind door Jan
Knoef, de jeugd elke vrijdagavond door
H.J. Dijkman.

afd. zondag: s.v. Ratti l - Beatrix 1;
SHE 4 - s.v. Ratti 2; s.v. Ratti 3 -
Vorden 6; s.v. Ratti 4 - Eerb. Boys 5;
afd. dames: s.v. Ratti l - Beekbergen 1;
SVBV l - s.v. Ratti 2.

Uitslagen/programma
v.v. Vorden
Uitslagen:
Zutphania - Vorden I 2-2; Neede II -
Vorden II 1-1; Be Quick 4 - Vorden III
0-0; Vorden 4 - Varsseveld 40-1; Vor-
den 5 - De Hoven 8 9-0; Vorden 6 - Be
Quick 6 6-3; Socii 4 - Vorden 73-1.
Programma 9 maart:
KSV - Vorden I; Vorden II - WVC III;
Vorden III - Zutphania V; EGVV -
Vorden IV; Ratti 3 - Vorden 6; Vorden 8
- Warnsveld 6.

VOLLEYBAL

Dash-dames weer met
volle winst naar huis
Het eerste dames-team toog afgelopen
zaterdag naar Harderwijk voor de uit-
wedstrijd tegen Zelky/Harderwijk 2,
dat op de 9e plaats staat in de kompeti-
tie. Dash staat op een gedeelde 5/6e
plaats. Volgens deze stand moest Dash
de wedstrijd ook wel winnen. Dat ge-
beurde dan ook wel, maar het spande er
af en toe wel om. In de eerste set ging de
strijd gelijk op hoewel Zelky op voor-
sprong bleef. De opvang in het achter-
veld van Dash liep niet goed zodat pas-
ses en set-ups niet goed uit de verf kwa-
men, hetgeen weer een slechte aanval
opleverde. Toch kon Dash de set met
13-15 goed afronden.
In de tweede set bezorgde een serie goe-
de opslagen van Karin Leijser voor pro-
blemen bij Zelky. Het goed antwoord
bleef uit. De kleine achterstand kon
Dash geheel teniet doen en de set
gemakkelijk pakken met met 8-15. In de
3e set leek de motivatie van Dash wat
verdwenen of men wilde het spannend
houden. Dash kwam op achterstand tot
zelfs een stand van 11-1. Toen kon Dash
zich herstellen met twee series harde
opslagen van 3 en 10, waar Zelky niets
tegenover kon plaatsen. Dit is eigenlijk
onbegrijpelijk, gezien het spelniveau.
Dash kon dus ook deze set nu met 13-15
op haar naam schrijven en zodoende de
volle winst van 3 punten mee naar huis
nemen. Dash behoudt een (gedeelde) 5e
plaats in de kompetitie-stand.

Overige uitslagen: m.jun. Isala a - Dash
a 3-0; j.asp. a SVS a - Dash a 3-0; j.asp.
b Dash b - Hansa e 3-0; m.asp. b Dash a
- Bruvoc a 3-0; m.asp. b Dash b-
Sp.Dev. b 2-1; j.jun. Dash-Boemerang
1-2; ds. 3e kl. VIOS 4-Dash 6 3-0; hr. 2e
kl. Bruvoc 3-Dash 3 3-0; ds. 2e kl. Dash
4-VIOS 2 2-1; ds. 2e kl. Dash 5-Wilh. 4
2-1; ds. Ie kl. Dash 2-Harfsen l 1-2.
Programma: donderdag te Deventer:
j.asp. a SVS b-Dash b; zaterdag te
Eefde: m.asp. b VIOS a-Dash b; m.asp.
a VIOS b-Dash a; zaterdag te Hengelo:
DVO 2-Dash 3 (ds. 2e kl.); Epse: m.asp.
b Epse b-Dash c; Vorden: ds. 3e div.
Dash-Recter; Diepenveen: heren
prom.kl. DSC 1-Dash 1; maandag te
Vorden: ds. 2e kl. Dash 3-Dash 4; hr. 2e
kl. Dash 3-Hansa 6; hr. Ie kl. Dash 2-
Almen 1; Harfsen: ds. 3e kl. Harfsen 3-
Dash 6; ds. 2e kl. Harfsen 2 - Dash 5.
Opmerking: het eerste herenteam van
Dash speelde afgelopen verslagweek
geen kompetitiewedstrijd.

WATERPOLO

Zware nederlaag herenteam
Vorden
De heren l van de Vordense waterpolo-
klub hebben de kompetitiewedstrijd
tegen DWK welke in Barneveld werd ge-
speeld met niet minder dan 12-2
verloren. De ploeg uit Barneveld was
over alle linies veel sneller en toonde
zich zeer schotvaardig.

Onderlinge d a m k o m p. DCV
Voor de onderlinge kompetitie van de
Vordense damklub DCV werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld:
Slutter-Lankhaar afgebr.; Krajenbrink-
Dimmendaal 1-1; Hoekman-Esselink 2-
0; Rossel-Wansink 2-0.
Jeugd: H. van Langen-H. Berenpas 2-0;
R. Bulten-M. BoerkampO-2; J. Dijk-N.
de Klerk 2-0; J. Slutter-H. Dijk 0-2; A.
Plijter-E. Brummelman 0-2; J. van de
Kamer-M, van Burk 0-2; E. te Velthuis-
R.Bruinsma 2-0; G. Brinkman-H, van
de Kamer 1-1; F. Rouwenhorst-J. Krui-
selbrink 2-0; M. Boerkamp-R. Lichten-
berg 2-0; R. Slutter-R. Bulten 0-2; R. de
Beus-B. Nuesink 0-2; R. Mullink-B.
Huetink 0-2; P. Besselink-E. Hengeveld
2-0; B. Voortman-M. Berenpas 0-2; W.
Hulshof-J. Kuin 1-1; R. Slutter-E. Hen-
geveld 2-0; R. Lichtenberg-R. Mullink
2-0; H. van Langen-B. Huetink 2-0; B.
Nuesink-R. Slutter 1-1; R. Bulten-E.
Hengeveld 2-0; P. Besselink-H. Beren-
pas 2-0; M. Boerkamp- R. de Beus 2-0;
R. Lichtenberg-R, de Beus 2-0.

Eieraktie Sparta
Ook dit jaar houdt de Gymnastiek-
vereniging Sparta weer een eieraktie
t.b.v. een gezellige middag voor onze
jeugdleden. De aktie wordt gehouden
op zatermorgen 22 maart. De eieren zijn
evenals vorig jaar weer grandioos vers.
We rekenen op uw steun. Hebt u nog
eieren nodig voor de viering van het
Paasfeest, koop ze dan bij Sparta.

brengt
sfeer

in elke
woning

'esfera' staat
voor een opvallend
geslaagde kollektie

gordijnstoffen
en vitrages;

onderscheidt zich
door

perfekte kwaliteit,
eksklusieve

dessins in gloedvolle
kleuren en

uiterst prettige
prijzen

méér sfeer per meter

Als speciale
aanbieding

worden uw gor-
dijnen gedurende
de maand maart
gratis en vakkun-

dig door ons
gemaakt.

Interieurverzorging

Helmink
b.v.

Monuta Stichting
zorgvuldige uitvoering
van begrafenissen
en crematies

Rouwcentrum Het Jebbink 4, Vorden. Tel. 05752-2749
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Die zit er al
warmpjes bij

Rabobank
Kinderspaarplan
voor O t/m 10
jarigen: geeft

maar liefst
7 % rente.

Bovendien tot
f 250,-vrij

opvraagbaar
perjaan

Rabobank S

FOCWA WAXOYL

AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJF

HOEKSTRA B .V,

Wij repareren voor u alle autoschades met onze modernste
richtapparatuur en de nieuwste spuit/moffelkabines.

Verder verzorgen wij voor u

TAXATIES EN EXPERTISES

Wij zijn tevens gespecialiseerd in de nieuwste anti-
roestbehandeling

WAXOYL met 5 jaar schriftelijke garantie

HOEKSTRA B.V.
GOORSEWEG 13, LOCHEM

Telefoon 05730-4765 Lochem
na 18.00 uur 05735-2378, Ruurlo

Tevens kunnen wij in ons bedrijf plaatsen plaatwerkers en

leerling plaatwerkers

DOOR INRUIL VERKREGEN.

Volvo 343 DL aut. groen, 33.000 km 1-1977
Volvo 245 L geel, met trekhaak, 105.000 km 8-1977
Volvo 245 DL groen, met gasinstallatie, 79.000 km 7-1978
Volvo 66 DL geel, 30.000 km 2-1978
Peugeot 304 GL Break rood, met radio, 70.000 km 5-1977
Peugeot 504 L wit, met gasinstallatie + trekhaak, 45.000 km 4-1979
Peugeot 104 GL wit, 59.000 km 1-1978
DAF 44 L beige, 70.000 km 4-1973
Simca 1308 GT blauw met., met radio-cassette, 74.500 km 1-1978
Renault R 16 TX groen-met., + trekhaak, 140.000 km 5-1974
Renault 20TL grijs-met., met inkl. gasinstallatie, 105.000 km 4-1977
Datsun 100 A beige, geheel overgespoten, 48.000 km 3-1977
Volkswagen Derby GLSzilver-met.,inkl. opendak,25.OOOkm 8-1978
Te verwachten: Volvo 245 L groen, 40.000 km 11-1976

GEVRAAGD VOOR INRUIL:
Volvo 66; Volvo 343 (alle uitvoeringen); Volvo 244 GL 1979

AHe auto's met Bovaggarantiebewijs boven / 4.500.-.
A.N.W.B. keuring toegestaan.

VOLVO
Votvo verkoop en service
Daf service Peugeot verkoop en service

Voor grote beurten, schade's, etc. wordt auto gratis van huis opgehaald en teruggebracht.

AUTOMOBIELBEDRIJF

DEUNK HENDRIKSEN
Nijverheidsstraat 3, 7261 AK Ruurlo, telefoon zaak 05735-2743

Privé: G.J. Hendriksen05430-8449/J.H. Deunk 05430-8314

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflann 1

Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

.ICHTGEWICH1
NUL .1JN SCHOEN

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILT l N K
Het Hoge 20 - Vorden

in wit, maten 36 t/m 41
normaal f 72,95
3 dagen lang

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4, Vorden, telefoon 1342

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Voilenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

metmedewerkingvan
Dames-Heien-en Kindeibteding

MODE
Raadhuisstraat 22. Vorden - • Telefoon 1367

\\<
Juwelier Optiek

Zutphenseweg? Vorden Tel: 1505

\\

£;££££=**" L

Schoeide

ftc-r 52-2386.TelefoonO.

raat 44
05752-2999

Bloemsierfcunst
#

•rady Klumper»

metoptteden vaneen bekend
country&veestern zanger

,̂ ^___^^_^^^—^^^^^^^^^^^^^^^ •̂•̂ •̂ ••BBH

I9maarta.s
HOTEL BAKKER

te Vorden aanvang 20.0 O uur
Vrijkaarten te verkrijgen bij de deelnemende zaken of aan de zaal
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Grandioze modeshow
maandag 17 maart om 20.00 uur in hotel Bakker te Vorden.

In de pauze verloting. Opbrengst voor het "Holy Spirit Hospital" in Bombay.

Kaarten aan de zaken verkrijgbaar è f 5,— inklusief konsumptie.

VOORZIET U TIJDIG VAN KAARTEN!

Lammers/mode
Wullink/schoenmode

Siemerink/juwelier-opticiën

Dijkerman/bloemsierkunst

Van Asselt/banket

*
*

TE KOOP:

TAUNUS 1600 L automaat 1978
ESCORT 1600 Sport automaat 1978
ESCORT 1300 L 1979
ESCORT 1300 L 1976
KADETT 1200 Spec 1977

AUTOBEDRIJF

GROOT JEBBINK
Rondweg 2, Vorden

Ziekte laat het afweten
als U
volkorenbrood gaat eten

VERS VAN UW
ECHTE BAKKER

Zutphenseweg 18, Vorden -Tel. 1384

Adverteren
in het
plaatselijke blad
Contact

Kussenpakketten
15,95deze week

Kinderpakketten
7,95

UW ZAAK:

INTERIEURVERZORGING

EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

WOENSDAGS DE HELE DAG OPEN

Wist u dat wij alle (nou ja alle) maten

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

Mechani sat iebedri jf MEN KV E L D

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

Als goed
gekleed gaan
n lief is!

Dan bent u bij ons aan
't goede adres. Want
samen met u weten
wij alles af van
mode.
Komt u 7

Dit noemen wij
echte mode:
japon met halve
overslag "top".
In marine, lila
of wit. 100%
polyester.

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

Elke woensdagmiddag open

Jonge jenever
3 sterren

Advocaat
Smit, van 6,55 voor

NIEUW!

Omaatje bessen
puur fruit, geen kleur-
of smaakstoffen
per liter

5,95

Slijterij/ Vinotheek

SMIT
Telefoon 1391

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

h Goed idee
voor 1980.

Even een vraagje. Hoe houdt
u 198(A|taalbaar? Hoge reke-
ninger^romen harder aan, dure
dingen worden nog duurder.

Toch kunt u daar wat aan
doen. Met de Bondsspaarbank
kunt u financieel gaan plannen.
En dat is eenvoudiger dan u denkt.

6% rente en toch vrij!
Onafhankelijk van de bank-

of postrekening die u nu al hebt,
opent u een girospaarrekening bij
de Bondsspaarbank. Op die
rekening laat u steeds een bedrag
overmaken. Dat kan automatisch,
of kontant aan de balie. Een keurig
dagafschrift houdt de stand voor
u bij.

Op die manier bouwt u aan
een reservekapitaal waarover u
liefst 6% rente krijgt, terwijl uw
geld tot f 5.000,- per kalender-
maand toch vrij beschikbaar blijft.
Zo kunt u simpel en systematisch

sparen voor regelmatig terug-
kerende grote betalingen, voor de
vakantie, voor een nieuwe
wasmachine, of gewoon: voor geld
achter de hand.

Alleen de Bondsspaarbank.
Hebt u meer geld nodig dan

f 5.000,-? Dan spreekt u dat 30
dagen van te voren af. Een afspraak
die trouwens niet eens nodig is,
als u 't geld gebruikt bij aankoop
van een eigen huis of voor rente en
aflossing van uw hypotheek
(ook als die toevallig niet bij de
Bondsspaarbank is afgesloten).

Alleen de Bondsspaarbank
biedt u die service. Kwestie van
even bij ons binnen lopen en 1980
maakt 't u minder moeilijk.

Ga girosparen
bij de Bondsspaarbank

uw Slimme Zet
tegen hoge rekeningen.

NDSSPAARBANK
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.

Ruurlo

presenteert op woensdag 19 maart a.s. in "de Kei
zerskroon" te Ruurlo om 8 uur een grandioze

U krijgt weer veel nieuws te zien. De show wordt gebracht door beroepsmannequins
en de presentatie is in handen van de inkoper en mode-coördinator van onze inkoop-
vereniging Hobo-Faam. Ook onze dress-man loopt weer mee.

Aan deze show werken verder mee: Fa. Groot Jebbink die voor de prachtige
versiering zorgt; Bakkerij van Aken die trakteert op hazelnoottaartjes.

De entree bedraagt f6,— inklusief koffie en konsumptie.
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