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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Officiële opening Dorpscentrum

Volgende week vrijdagmiddag 29 september zal het Vordense Dorpscentrum officieel geopend worden door Burgemeester
Vunderink. Op vrijdagavond 29 september en zaterdagavond 30 september speelt de toneelvereniging "Vordens Toneel" het
blijspel "Kontakt met Kootje", geschreven door Hans van Wijngaarden. Iedereen is hartelijk welkom in de grote zaal van
het Dorpscentrum.

Na de opvoering van het toneelstuk kunt u zich bewegen in het gebouw, rondkijken en/of boven in zaal 28/29 een dansje
maken op de muzikale klanken van "The Woodpeckers" of "The Ruthme Stars". Het Dorpscentrum is een rijke aanwinst
voor de Vordense samenleving! Ja: "Het Dorpscentrum is toch van ons allemaal..."

100 jaar spoorlijn Zutphen- Winterswij k
Tentoonstelling 100 jaar spoorlijn Zut-
phen- Winterswy k.

In het kader van de herdenking van het
100-jarig bestaan van de spoorlijn Zut-
phen-Winterswijk zal van 16 tot en met
23 september a.s in het NS-station van
Winterswijk een expositie worden ge-
houden, waarin een historisch beeld
wordt gegeven van deze spoorlijn. Ook
werden exposities ingericht van postze-
gels, waarop stoomlocomotieven staan
afgebeeld en van poststempels, die
betrekking hebben op het postvervoer
via de lijn Apeldoorn-Zutphen-Winters-
wijk.

Deze tentoonstellingen worden georga-
niseerd door de Nederlandse Vereniging
van Belangstellenden in het Spoor- en
Tramwegwezen, de Nederlandse Vere-
niging van Spoorwegphilatelisten en de
"Spoorwegfiletalist". De Nederlandse
Spoorwegen zelf zullen ook acte de
présence geven en wel met hun foto-
expositie "Oud zijn, jong blijven". Deze
expositie geeft en algemeen beeld van
het hedendaagse spoorweggebeuren. Al-
le tentoonstellingen zijn op de volgende
tijden gratis voor het publiek toeganke-
lijk: vrijdag 22 september: van 14.00 tot
22.00 uur; zaterdag 23 september: van
10.00 tot 18.00 uur. Groepsbezoeken
zijn ook buiten deze openingstijden
mogelijk. Men moet dan wel even vooraf
een afspraak maken met de groepschef
van de Nederlandse Spoorwegen van het
station Winterswijk.

T.g.v. herdenkingsweek 100 jaar spoor-
lijn: reductie op normale tarief voor
treinreizen.
Ter gelegenheid van het honderdjarig
bestaan van de spoorlijn Zutphen-Win-
terswijk zal door de Nederlandse Spoor-
wegen aan de reizigers, die in de periode
van 16 t/m 23 september 1978 vertrek-
ken vanaf de stations Lichtenvoorde-
Groenlo, Ruurlo, Vorden, Winterswijk
en Zutphen, reduchtie worden verleend
op het normale enkele reis- en retour-
tarief.

Op vertoon van een uitsluitend op de
genoemde stations verkrijgbaar dagvast-
rechtbewijs betaalt men tijdens de jubi-
leumperiode op de lijn Zutphen-Win-
terswijk voor een enkele reis slechts de
helft van de verschuldigde prijs en voor
een dagretour de prijs van slechts een
enkele reis. De korting wordt niet
verleend op kinderkaartjes, 65-f kaar-
tjes, weekendretours enz.

School Keizers uit Winterswijk wint de
eerste prijs in collagewedstryd 100 jaar
spoorlijn Zutphen-Winterswyk.

De eerste klas van school Keizers uit
Winterswijk heeft de hoogste ogen ge-
gooid bij de tekeningen-collagewedstrijd
die door het organisatiecomité 100 jaar
spoorlijn Zutphen-Winterswijk voor
klassen van basisscholen werd uitge-
schreven. Als beloning voor hun pres-
tatie mogen de leerlingen van deze klas
een dag gezamenlijk met de trein op
reis. Daarbij hebben ze de keuze uit de

De eerste klas van school De Vordering met de tekening

Geboren: Irene Maria Caroline Hoppen.
Ondertrouwd: J.H. Kuijpers en H.
Klumpert.
Gehuwd: H.W. Smeitink en G. A.
Weenk; G.J. Dijkman en G.M. Ligten-
barg; W.F.F. Baron van Verschuer en
E.L.H, van Dishoeck.
Overleden: H.W. Wolsink, oud 77 jaar;
G.J. Brummelman, oud 72 jaar.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Sursum Corda

volgende reisdoelen: Ponypark Slagha-
ren, Burgers Dierenpark in Arnhem,
het Openluchtmuseum in Arnhem, Am-
sterdam (Artis plus een rondvaart door
de gracht^kde Efteling in Kaatsheuvel
en Rotter^K (Blijdorp plus een haven-
rondvaart). Deze reis wordt aangeboden
door de Nederlandse Spoorwegen.

De tweede prijs werd in de wacht
gesleept £• de eerste klas van de
Vordering^Rool in Vorden. Deze klas
mag in de herfstvakantie een rit per
stoomtrein gaan maken. Deze prijs
wordt aangeboden door de Veluwsche
Stoomtreinmaatschappij uit Apeldoorn.
Een drietal scholen kreeg van de jury een
eervolle vermelding: klas 2 en 3 van de
Willem van Oranjeschool in Zutphen,
klas 2 van de Rehobothschool uit Ruurlo
en klas 4 van de Bisschop Bekkersschool
uit Winterswijk. In totaal werden 67
werkstukken voor deze tekeningencolla-
gewedstrijd ingezonden. Ruurlo spande
met 27 inzendingen de kroon. De
Winterswijkse basisscholen bleven daar-
bij met 24 werkstukken iets achter. Uit
Zutphen, Vorden en Lichtenvoorde kwa-
men resp. 6, 4 en 7 werkstukken. Het
werkstuk van de eerste prijswinnaars zal
in de herdenkingsweek van 16 tot en met
23 september te bezichtigen zijn op het
NS-station van Winterswijk. De overige
Winterswijkse werkstukken zullen wor-
den opgehangen in etalages in de
winkelstraten in het centrum van Win-
terswijk. De werkstukken van de scholen
uit de overige gemeenten zullen worden
opgehangen op de station in die gemeen-
ten.

Op het afgelopen zaterdag in Gorssel
gehouden marsconcours dat ter gelegen-
heid van het 70 jarig bestaan van "De
Harmonie" uit Gorssel werd gehouden,
behaalde Sursum Corda een eerste prijs.
Aan het marsconcours namen 27 korp-
sen deel. De drumband van Sursum
Corda deed mee als festiVfcldeelnemer en
krijgt hierover binnenkort verslag. Ze
speelde staande de mars Freude am
Leben (Th. v. Campen) en als loopmars
Good Fellowship (van Egberts/Smits).

Het muziekkorps nam deel als concours-
deelnemer met de Juniorenmars van
Wichers (staande) en The Walk-over
mars van Kotter (loopmars). Het korps
behaalde resp. 96 en 192 punten.

Een fraai resultaat temeer daar men
deze zaterdag een aantal zeer goede
krachten moest missen. De goede resul-
taten die de laatste jaren als op de con-

certconcoursen werden behaald, waar-
door het korps thans in de afdeling
uitmuntendheid speelt, verder door dit
resultaat nogeens extra onderstreept.

Sursum Corda heeft zaterdag in Gorssel
deelgenomen met zowel minirettes, ma-
jorettes, drumband en muziekkorps.

22e jaarbeurs
van het oosten

zutphen20t/m 27 sept.1978
werkdagen 14 tot 22 uur zaterdag 10 tot 18 uur

zondag gesloten

Hoogste naStenliefde
Zoals u elders in dit blad kunt lezen wordt maandag 25 september a.s. de
jaarlijkse bloedafnameavond gehouden. Dit bloed waarvan er veel nodig
is, wordt verwerkt tot plasma, waarmee het Ned. Rode Kruis onschatbare
diensten bewijst aan dfl^kenhuizen en dus aan de lijdende mensheid.
Laten de autorijders zien goed realiseren, dat bij een verkeersongeval,
veelaal bloedtransfusie wordt toegepast. Zoals Leestman vorige week
schreef laten alle sportlieden dit jaar eens een sportieve daad verrichten en
een halve liter bloed afstaan voor dit goede doel.

We hebben dit jaar 300 donoren opgeroepen, als ze allemaal komen en één
nieuwe donor meebrengen zou dit voor de kolonne uit A'dam en voor ons
een groot succes zijn. Wij hopen op uw aller medewerking

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Gezinsbloemendienst in de Herv. kerk.

In samenwerking met de Zondagsscho-
len (Dorp en Medler/Linde) en ook met
de Jeugdkerk zal a.s. zondagmorgen 24
september de jaarlijkse gezins-bloemen-
dienst gehouden worden in de Herv.
dorpskerk. In het kerkgebouw zullen die
zondagmorgen vele bloemen staan de
prijken en te pralen, die dan na de
kerkdienst door de jeugd (in geuren en
kleuren) gebracht zullen worden naar
zieken, thuis en in de ziekenhuizen en
verpleegtehuizen en ook aan hoogbe-
jaarden in de gemeente. De samenzang
wordt begeleid door orgel (Rudie van
Straten) en trompet (Arie Wullink).
Enkele liederen zullen ook begeleid
worden door het Vordens Combo. Litur-
gieën worden gestencield. Als u nog
bloemen heeft... zijn ze zaterdagmorgen
23 september van half tien tot elf uur
zeer welkom onder-de-toren.

Voor d̂ e kleinsten is er elke zondag-
morgen (dus ook a.s. zondagmorgen)
crèche, kinder-oppas in zaaltje l van
"de Voorde", achter de kosterswoning
Kerkstraat 15. Dit geldt uiteraard de
kleinsten. Ouderen en jongeren zijn ver-
der zeer welkom in deze gezins-bloe-
mendienst.

Het Leerhuis weer open.

Deze week worden de uitnodigingen
voor de catechisatie van de plaatselijke
Hervormde gemeente weer verzonden.
Alle jongeren vanaf 14 jaar ontvangen
een briefje waarin dag en uur vermeld
staan. Het Leerhuis gaat weer open!
Plaats van samenkomst is "de Voorde".
De catechese-uren worden in hoofdzaak

gegeven op de maandag- en dinsdag-
avond. Nader overleg met de predikan-
ten is uiteraard mogelijk.

Classicaie vergadering.

De vergadering van de Hervormde Clas-
sis Zutphen (omvattend de Ringen Zut-
phen, Lochem en Winterswijk) zal na
vele jaren weer eens in Vorden gehouden
worden en wel op woensdag 27 septem-
ber a.s. De opening vindt om zeven uur
plaats in de dorpskerk. Het is de
bedoeling dat drie ambtsdragers (een
ouderling, een diaken en een ouderling-
kerkvoorg) kort iets vertellen over de
Hervormde gemeente te Vorden. Na
deze opening zal de vergadering worden
voortgezet in het nieuwe Dorpscentrum
aan de Raadhuisstraat. De kerkeraden
van de Hervormde gemeenten uit de drie
Ringen zenden hun afgevaardigden.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Koningin
Wilhelmina
Fonds
De grote kollekte voor de kankerbestrij-
ding, gehouden in het kader van de
landelijke aktie 1978 heeft in Vorden
ƒ 6312,35 opgebracht. In 1977 bracht
de kollekte ƒ 5692,83 op.

Hartelijk dank voor uw medewerking en
financiële bijdrage.

Bestuur K.W.F.
afd. Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink; gezins-
bloemendienst m.m.v. Zonddagsschool
en Jeugdkerk. Orgel, trompet, combo.

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur en 19.00 uur Dhr. F. de Vries,
Emmen.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; Zondag 10.30 uur
(Crèche); Donderdag 19.00 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 ur;
Dinsdag 19.00-uur;
Spreekuur: Vorden 18.30 uur; Woens-
dag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
Dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Vaneker.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisarts van 9.00-9.15 uur.

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
• 05752-1256 b.g.g. en in het weekend 1961

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen om 12.00 uur tot
maandagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa
Komende week avond- en nachtdient
ook Dr. Warringa.

WEEKENDIENST TANDARTSEN
R. Mulder-Griffioen, Doetinchem. Tel.
08340-23145; M. H. van Muiswinkel,

. Borculo. Tel. 05457-1981.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand september mevr. Tak-
kenkamp, tel. 1422; Graag bellen tussen
8 en 9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003; bellen
tussen 8.30 en 9.30 uur, en 13.00 en
13.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
inhet wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- én
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uitslui-
tend voor spoedrecepten.

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

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.

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.



SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5. Vorden. Tel. 05752 1232
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Wij zijn gelukkig met de
geboorte van onze dochter en
zusje,

NIENKE

Jan, Woup en Marleen
Lindeboom

Vorden, 9sept. 1978.
Storm v. 's Gravesandestraat 9

Bij dezen willen wij u allen
hartelijk danken die ons 25
jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

H. Sjouken
W.J. Sjouken-Nijenhuis

Vorden september 1978
het Wiemelink 53

te koop: plm. l ha. snijmais.
A.A. Walgemoet, Deldense-
weg 11, Vorden.

Een bejaard echtpaar zoekt
voor 2 halve dagen hulp in de
huishouding.
A.J. Eykelkamp, Ruurlose-
wegl!2, Vorden. tel. 6718.

Te koop: 0,75 ha. mais, brief-
jes inleveren voor 28-9-'78.
Gunning onder voorbehoud.
H. Heuvelink, Oude Borcu-
loseweg 16, Warnsveld.
tel. 05751-335.

Te koop: eetaardappelen.
M. J. Weustenenk, Hack forts-
laan l, Vorden, tel. 1397.

Te koop gevraagd houten
keukentafeltje, afm. + 60 x
90 cm., Idema, Reeoordweg
8, Vorden tel. 6814.

Te koop: jonge konijnen,
rammen en voedsters.
Almenseweg 24 Vorden.

Te koop: gr. Yorks b -l- beren
en dragende zeugen.
D. Lettink, Lieferinkweg l,
Vorden. tel. 05753-1526.

Te koop: ijzeren spanten
overkappen ± 4 m ge^hikt v.
garage of schuur houten
balken 3.30x10x5.
P. Baron v.d. Borch,
Horsterkamp 6, tel. 1395.

Te koop: een wandel wagen
H. Rutgers, Hamsveldseweg 8
Vorden, tel 6890.

Tweewielerspecialist Barink
Nieuwstad 26, tel 1274.
Deskundig advies in de show-
room fietsen en bromfietsen.

SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"

Grote sortering
Rookartikelen

Beleefd aanbevelend.
Fa. v. d. Wal, Dorpstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

Wanneer men er netjes bij wil
lopen.
Moet men bij André op de
markt zijn broeken kopen.

Te koop: Schaaplammeren,
ooien en rammen.
H. Kup, Het Elshof 10, Vor-
den. Tel. 2539.

WULLINK
Dorpsstr. l, Vorden

Kom volksdansen bij „The
Castle Eight" op dinsdag-
avond in het Dorpscentrum
van 20.00 tot 22.00 uur.

Sigaren magazij n
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.
Gratis af te halen jonge hond,
lief voor kinderen.
De Stroet 4, Vorden.

BENNY NIJENHUIS
en
WILMA SCHUTTEN

hebben het genoegen u, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaatsvinden op vrijdag
29 september a.s. om 9.30 uur ten ge-
meentehuize te Groenlo.

De kerkelijke inzegening is om 10.15
uur in de St. Callixtuskerk [e Groenlo.

September 1978
Vorden, Kostedeweg l
Groenlo, Beltrumseweg 8

Toekomstig adres: Kostedeweg l, Vorden.

Dag-adres: zaal Schoenaker, Ruurlose-
weg 64, Kranenburg-Vorden

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

BERT PARDIJS .
en
WILMA ANKERSMIT

gaan trouwen op vrijdag 29 september
a.s. om 11.45 uur in het gemeentehuis te
Hengelo (Gld.)

Ons huwelijk zal kerkelijk bevestigd
worden om 13.30 uur door de zeereer-
waarde heer pastoor Reckers en door de
weieerwaarde heer Ds. Fortgens in de
St. Willibrorduskerk te Hengelo (Gld.)

Dag-adres: zaal Wolbrink, Bleekstraat, Hengelo
(Gld.).
Receptie van 16.00 tot 17.30 uur

Ons toekomstig adres is: Vogelzang 18 te Wichmond

September 1978

Op maandag 25 september a.s. hopen wij D.V. met
onze kinderen en kleinkinderen ons 25-jarig huwelijk
te herdenken.

H. J. PEPPELMAN
en
M. PEPPELMAN-LAMMERS

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag
30 september a.s. van 15.00 uur tot
16.30 uur in zaal Concordia te Hengelo
(Gld.)

Hengelo (Gld.), september 1978
Hand wijzersdij k 2

In plaats van kaarten

Op donderdag 28 sept. a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijksfeest
te vieren.

D. NORDE
J. H. NORDE-VAN ARK

Vorden, sept. '78
,de Wenneker", Ruurloseweg48.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30 uur in
zaal Schoenaker, Kranenburg, Vorden.

Op donderdag 28 sept. a.s. hopen wij ons vijftig-jarig
huwelijksfeest te vieren,

H. BOUWMEESTER
G. BOUWMEESTER-PARDIJS

Vorden, Schuttestraat 26.

Gelegenheid tot feliciteren in zaal Smit
te Vorden van 14.30 tot 16.30 uur.

God nam onverwacht tot Zich, mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

GERRIT JAN BRUMMELMAN
echtgenoot van W. Berkelaar

op de leeftijd van 72 jaar.

Here, Gij doorgrondt en kent mij
(Psalm 139)

Zutphen: W. Brummelman-Berkelaar
Kinderen en kleinkinderen

Zutphen, 14 september 1978
Dr. Kuyperstraat 45

De begrafenis heeft 19 september plaatsgevonden.

Het Groene Kruis
afdeling Vorden

BUITENGEWONE
LEDENVERGADERING

van het Groene Kruis op 28
september a.s. om 20.00 uur
in het dorpscentrum.

1 Opening
2 Notulen
3 Ingekomen stukken
4 Vorming basiseenheid (samenwerkingsverband

kruisverenigingen) Vorden, Warnsveld en Zutphen.
5 Overgang wijkverpleegkundigen naar de basis-

eenheid
6 Rondvraag
7 Sluiting

Het Groene Kruis
Vorden

Vakantie

KAPSALON
Dorpsstraat 1 tel. 1984

25sept. t.m.2okt.

Sietsma

.
Gezinsbloemendienst

in de Herv. kerk:

IS>
\j a.s. zondag 24 september, 10.00 uur.

U bent er hartelijk welkom. Bloemen kunt u afgeven:
a.s. zaterdagmorgen van 9.30 - 11.00 uur onder-de-
toren.

Verloting Nuts-Floralia
De prijzen zijn gevallen op de volgende num-
mers:

20 38
333 364
513 582
676 764
917 1082

1265 1591
1698 1704
1791 1919
2103 2106
2283 2291

De prijzen zijn af
Molenweg 15 van
uur.

45
472
594
778

1089
1609
1715
1942
2164
2389

te halen
9 tot 13

278
485
601
781

1236
1614
1731
1977
2270
2454

bij mevr.

326
493
649
801

1262
1618
1778
2038
2281
2484

Hesselink.
uur en van 16 tot 19

U bent het sportieve type en houdt van natuurlijke
materialen en stelt kwaliteit op prjjs. Dan is voor u
in onze sportieve laarzen-kollektie van alles te
beleven. Model Helma met ruitersportdetails, het puur
sportieve, zoals profielzooi en echt juchten leder ziet
u bjj model Conny. De originele Western-
Model Country - kan overal tegen. H\] is opgewassen
tegen 't ruige leven, gemaakt van puur natuur leder,
voor hem en haar, voor jong en oud

COUNTRY 88-38 64.98

WULLINK 36-40 79.95
41-46 84.95

VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpstraat 4, Vorden. Telefoon 1342

HELMA 110.-
styled by Orces.

UW REDDEND BLOED!!
OP MAANDAG 25 SEPTEMBER

wordt weer de jaarlijkse bloedafname-avond
gehouden in de School voor Algemeen Vor-
mend Biologisch en Agrarisch Onderwijs,
Nieuwstad 49.

De oproepkaarten zijn inmiddels verzonden. Zij, die onverhoopt geen
oproep ontvangen hebben, worden natuurlijk toch verwacht.

Eerste groep donoren opgeroepen om 19.00 uur,
laatste groep om 20.45 uur.

Bij verhindering op de aangegeven tijd op oproepkaart, kunt U
willekeurig tussen deze tijdstippen komen.

NIEUWE DONOREN ZIJN VAN HARTE WELKOM!!

Namens het Comité

Joh. Norde, voorzitter
G. J. Brummelman, secretaris

N. B. Denkt U er vooral aan de zege/kaart en de oproepkaart mee te
nemen P

(voorraadje in!
nergens in heel Nederland te koop voor-

normaal:
49t-tot7a-

nieuw! kleuter en kinder
LAMMY
COATS
echte warme t
vachtvoering

nieuw! sportief geruite KINDER

OVERHEMDEN _nn
korte mouw- mt.29 t/m 36 J MX
DRAAG ZE ONDER EEN M llU
TRUI OF SWEATER J»

volop? stoere kinder
SCHOOL
TRUIEN
ingebreide patronen

NIEUW! de originele groene
rubber kinder
LAARZEN
mt 31 t/m 35 8.'5 mt 36 t/m 41 9.̂

— BIJ BRONS! —

nieuw! wind - en wateraf stotende
ANTI GLISSE

JACKS
diverse kleuren •puchon m d* kraag

NIEUW! warm gewatteerde
dames maxi
OCHTEND
DUSTERS
SCHITTERENDE DESSINS mt 40 t/m 50

nu kopen! zware kwaliteit
tricot kinder
PYAMA'S
alle maten één prijs!..ook mt 164
o.a. rood-blauw-groen-oranje

NIEUW! super stretch
BRONS
PANTY'S

kosten
voortaan

altijd:
o.a. smoke - naturel - misty
maten 38/40 en 42/44 fct

BREI-
NAALDEN
maat 3'/2 t/m 6

99,per paar
va fct.

LGKKERTJE
royale dorstige
THEEDOEKEN

af m. 154x62
blokdessins —,
100% katoen Q
l de speciaalzaak minste 1.49

leuke linnen

PLACE
MATS

gezellige dessins

1.98

RROH5
SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden.
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Onze show was een groot sukses.

Alle getoonde modellen kunt U
vrijblijvend zien en passen bij

Modecentrum TEUNISSEN - Ruurlo
IEDERE DAG NIEUWE MODELLEN

MANTELS
Ook in heel grote maten. Vanaf 159,-

COATS in Borg - Astrakan - Flanels
Gord en strepen. Vanaf 97,50

SUËDE- EN BONTJASJES
Vanaf 139,-en 198,-

GROTE KOLLEKTIE
KINDERJASJES EN JACKETS

RUURLO
Vrijdags koopavond - ' Woensdags de hele dag open - 's maandags
gesloten



>**A^

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.)Tel. 05753-2121

TE ZIEN:
Demonstraties van
verschillende produkten
o.a.
- OPEN HAARDEN
- KEUKENS
- SANITAIR
- SAUNA
- HOBBYMACHINES
- ISOLATIE TOEPASSINGEN
- TEGELS
-ENZ.

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 t/m 12.30 uur en 13.30 tot 17.00 uur
zaterdags van 9.00 -12.30 uur / Vrijdagavond van 19.00 - 21.00 uur

U bent allen hartelijk welkom - Tot ziens op zaterdag 30 sept. a.s, (Kopje koffie staat klaar)

1948: 1978:
jeenjansmaheeft Leenjansmaregdt
Mjonsf75,-opzijn miqnsalzijn
joekje staan. _ geldzaken.

Te koop: 70 are mais. Briefjes
inleveren tot en met 27
september,
L.E. Steenman, Veldslagweg
7, Vorden.

Zo spoedig mogelijk gevraagd
huishoudelijke hulp voor l
ochtend of 2 middagen per
week,
fam. v.d. Staay, 't Hoge 60,
Vorden, tel. 2296, na 16.00
uur.

Te koop: 90 are mais bij E.J.
Bos Ruurloseweg 80, Vorden

Te koop: 5 jonge wijnandotte
fokhanen verschillende
kleuren (ras echt), 4 soorten
sierduiven, l goed onder-
houden jongensrijwiel 26 W 8
tot 12 jaar, l in prima staat
damesrijwiel,
Hackforterweg 15,
Wichmond, tel. 05754-329.

Te koop: een afgekalfde vaars
H.M.A. Helmink, Schutte-
straat 15, Vorden.

Leen was als schooljongen al klant bij de Bondsspaarbank.
Toen ging het alleennog maar om een spaarbankboekje.
Tegenwoordig ma^Wiij en zijn gezin gebruik van heel wat meer
spaarvormen. i^p

Zelf laat hij maandelijks een vast bedrag van zijn salaris op
zijn spaarrekening overmaken. Systeem-Sparen heet dat.
Lekker makkelijk vindt Leen, want zo hoefje nooit meer aan over-
boekingen te denken.

Leen's vrouw heeft een Spaar-Selekt-rekening, omdat ze dat
geld waarschijnlijk voorlopig niet nodig heeft. Daarvoor geeft de
Bondsspaarbank haar een forse rente en de zekerheid dat ze toch
altijd over haar geld beschikken kan. Als ze toch wat geld wil
opnemen, hoeft zij maar 1% retourrente over het opgenomen bedrag
te betalen.

Leen's kinderen hebben allebei een termijnrekening met
een lange opzegtermijn, want hoe langer het geld vaststaat, hoe
hoger de rente is. Op die manier kunnen ze later over een aardig
kapitaaltje beschikken.

/o is Leen al jaren klant bij de Bondsspaarbank.
Diezelfde bank regelt trouwens ook al zijn verzekeringen en zorgt
voor buitenlands geld als ie met vakantie gaat. En ook zijn op maat
gesneden hypotheek sloot hij bij de Bondsspaarbank af.

Kortom: Leen is er erg gelukkig mee dat zo'n vertrouwde
bank hem zoveel service biedt. Daarom regelt hij al zijn geldzaken
via de Bondsspaarbank Dat kunt u ook doen. Kom eens praten.
Dan zult u merken hoc veelzijdig de Bondsspaarbank is.

NDSSPAARBANK
Alle zaken voor alle mensen.

koop: 50 are mais.
~J. Memelink, Riethuisweg l,
Vorden.

„STENDERKASTEN"
een goede bolknak
50 stuks '..ƒ16,50

igarenmagazijn
„DE OLDE M EULLE"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

HUBO helpt een handje bij
ons alle doe-het-zelf-artikelen
Hubo-Dolphijn, Barchemse-
weg!3, Ruurlo. Tel. 05735-
1368.

DAGEIUKSE RENTEBEREKENING

Vorden, Dorpsstraat 15

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

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

Natrium-arme r
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

Huishoudelijke hulp gevraagd
voor l of 2 ochtenden per
week bij ouder echtpaar
zonder kinderen, daar tegen-
woordige hulp in verwachting
is.
Mevr. v. Vloten Wientjes-
voortseweg 12, Vorden.
tel. 05752/6867

Voor Preüy-markt, hebt u
spulletjes voor ons? geeft niet
wat het is! U doet de
zwemclub er een plezier mee.
Bel 2523 en 't wordt elke Ie
zaterdag van de maand
gehaald.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

Ruurloseweg 114,
Vorden-Tel. 6634

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

Gratis kleurenvergroting
13 X 18 en 13 X 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

HUBO helpt een handje bij
ons alle doe-het-zelf-artikelen
Hubo-Dolphijn, Barchemse-
weg 13, Ruurlo. Tel. 05735-
1368.
EIGEN MERK SIGAREN
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor. . ƒ 12,50
SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

Als het om goed
passen gaat *
Neem dan CRISTALL
Want bij CRISTALL is pas-
vorm zeker zo belangrijk
als mode. Een leuke moder-
ne snit, maar ook een voet-
vorm binnenzool met hiel-
kom. Op deze soepele buig-
zame schoen is het heerlijk
lopen. Het is dan ook

De modeschoen
met voetbed

Wullink
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Volksfeest Linde
bij Van Asselt

Vrijdag 22 september
Blijspel van De Meene
uit Zelhem
„Zilveruitjes en Augurken'
aanvang 19.45 uur.

Zaterdag 23 september
Volks- en Kinderspelen
's Avonds dansen met

DE FLAMINGO'S

mode-topper

Deze matig wijd
belijnde klokrok
in een vlotte
tweedruit
vormt een
modieuze com-
binatie met de
blouse met aan-
gerimpelde rug
en het lederen
spencertje.

Gevraagd in houtzagerij

een zager,
of iemand die als zager
opgeleid wil worden,

en voor het Bouwbedrijf

een allround
timmerman

Fa. H. Gr. RoessinkenZn,
Hengeloseweg 9, Vorden. tel. 1437.
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Firma Visser
vierde 50-jarig bestaan met heropening

Aan de opening van de vernieuwde zaak van de firma Visser aan de Burg.
Galleestraat kon nog een extra feestelijk tintje worden toegevoegd. Het vijftigjarig
bestaan werd namelijk tevens gevierd. De opening van het pand werd verricht door
kleinzoon Joost die uit handen van zijn grootvader een sleutel kreeg overhandigd
om vervolgens de deur "echt" te openen.

Wat betreft de verbouwing kan worden
opgemerkt dat het interieur is gemoder-
niseerd. Onder andere is de gehele
opstand vernieuwd. In totaal is er 120
vierkante meter aan verkoopruimte bij-
gekomen, doordat een vroeger woon-
gedeelte bij de zaak is aangetrokken. Dit
impliceert dat er thans een aparte afde-
ling is gekreeërd voor de foundation.

Voor het kopend publiek ongetwijfeld
aantrekkelijk. Bij de entree is een
"warmtegordijn" aangebracht. De meu-
belafdeling is ook bij de verbouw van het

pand betrokken. Deze afdeling heeft nu
een eigen ingang. Hier is alles aanwezig
om een komplete woning in te richten.
De afdeling textiel geeft thans een
ruimere blik dan voorheen. De sortering
is enorm uitgebreid.

"Architekt Oostenbrink uit Utrecht
heeft de sfeer zoals die bij ons heerst,
goed weten te bewaren. De zaak heeft
meer allure gekregen", zo vertelde ons
direkteur H. Elbrink. De heer Elbrink
wees in dit verband tevens op de goede
teamgeest binnen het bedrijf. "Zonder

ons personeel hadden we de zaak nooit
verder kunnen uitbouwen. Ik ben hier
dan ook zeer dankbaar voor", aldus de
heer Elbrink. Behalve dus architekt
Oostenbrink werd de verbouwing gerea-
liseerd door hoofdaannemer B. Rondeel;
Wiltink (loodgieter); Dekker (elektro);
Uiterweerd (schilderwerk); Barendsen
(smeedwerk); Gems (C.V.).
Behalve deze opening, die een grote
publieke belangstelling trok, waaronder
het college van B&W, werd het 50 jarig
bestaan gevierd. De heer en mevrouw
Visser die het bedrijf een halve eeuw
geleden stichtten bezochten toendertijd
de klanten JBk-namelijk thuis. Hierin is
geleidelijk SBFverandering in gekomen.
De direkti.^ van huize Visser is nu al
weer zo'n 30 jaar in handen van het
echtpaar Elbrink.

Nutsfloralia organiseerde voor 53e keer bloemententoonstelling
De afgelopen dagen vond in de zal van hotel Bakker voor de 53e keer de bloemen-
tentoonstelling van Nustfloralia plaats. De dames van de Nutsfloralia die met de
organisatie van dit bloemenfestyn /yn belast hadden behalve op organisatorisch
gebied, ook daadwerkelijk de handen flink uit de mouwen gestoken.

In het midden van de zaal namelijk een
trouwkoets van de heer Bakker geplaatst
die door genoemde dames met fraaie
bloemstukken was opgemaakt. Een
prachtige blikvanger voor een tentoon-
stelling die veel publiek heeft getrokken.

Behalve vele inzendingen van scholieren
en volwassenen hadden ook de kursisten
van de bloemschikcursus, die het Nuts-
departement elk jaar organiseert, vele
bloemstukken en droogboeketten inge-
zonden. Voor de jury geen gemakkelijke
taak. één en ander te beoordelen.

Een zevental dames die praktisch elk
jaar met de eerste prijzen gaan strijken
hadden nu zelf een speciale "eigen
hoek" gemaakt, waar hun eigen ideeën
over de bloemsierkunst goed tot uitdruk-
king kwamen. Onder andere was er een
inzending die de acht kastelen uitbeeld-
de. Traditiegetrouw was er ditmaal ook

een inzending van de tuinbouwschool
"De Drietelaar" van de Leo-Stichting
uit Borculo. De firma Dijkerman uit
Vorden had ook een eigen inzending.

Door de fam. Gotink was een groot
aantal prachtige fuchsia's ingezonden.

De prijswinnaars van de verschillende
wedstrijden waren:

Stekplanten kinderen.
Geraniums
Ie prijs Ansje Jansen; 2e Henk v.d.
Kamer; 3e André Knoef; 4e Ratna
Duin; 5e Alice Oplaat.

Vlijtig Liesje

Ie prijs Marinus Bouwmeester; 2e Jolan-
da Temmink; 3e André Knoef; 4e
Martientje Teunissen; 5e Anke Wesse-
link.

Peperomia

Ie prijs mevr. Haverkamp; 2e mevr.
Lijftogt; 3e fam. Bouwmeester.

Eigen gekweekte planten

Ie prijs mevr. Haverkamp; 2e mevr.
Zweverink; 3e mevr. v.d. Zee;. 4e mevr.
Zweverink

Eigen gekweekte bloemen

Ie prijs mevr. Haverkamp; 2e Yvonne en
Angelique Bosch; 3e mevr. Lindenschot.

Eigen gekweekte vruchten

Ie prijs Jan Jansen

Cursisten bakjes

Ie prijs mej. Erie Klein Haneveld; mevr.
Bloemendaal; 2e mevr. Groot Roessink;
mevr. Bloemendaal; mevr. Van Laren;
3e mevr. Cornegoor 2 X; mevr. Suse-
beek.

Cursisten tafelstukjes

Ie prijs mevr. de Greef; mevr. Bloemen-
daal.

Cursisten versierd voorwerp

Ie prijs mevr. Groot Nuelend; 2e mevr.
Groot Roessink-Groot Jebbink; mevr.
Bloemendaal; 3e mevr. Groot Roessink-
Haverkamp.

Cursisten fantasiestukjes

Ie prijs mej. Erie Klein Haneveld

Cursisten grote vaas

geen eerste prijs; 2e mevr. de Greef; 3e
mevr. Hupkes.

Cursisten droogbloemen groot

Ie prijs mevr. Cornegoor; mevr. Dek-
kers; 3e mevr. Groot Nuelend; mevr.
Groot Roessink-Haverkamp.

Cursisten droogbloemen klein

Ie prijs mevr. Teunissen; mevr. Bloe-
mendaal; mej. Erie Klein Haneveld; 2e
mevr. Bloemendaal; mevr. de Greef; 3e
mevr. de Greef; mevr. van Laren.

Niet cursisten kleine vazen

Ie prijs mevr. Arendsen; mevr. Norde;
2e mevr. Eggink; Marja Weenk; 3e
mevr. Harmsen; mevr. Valster

Niet cursisten grote vazen

Ie prijs mevr. Norde; 2e Marja Weenk;
3e mevr. Valster.

Niet cursisten bakjes

Ie prijs mevr. Arendsen; Marja Weenk;
2e mevr. Helmink; Marja Weenk; 3e
mevr. Arendsen; Mevr. Norde; 4e mevr.
Harmsen; mevr. Valster.

Niet cursisten fantasiestukjes groot

geen eerste prijs; 2e Marna Stijl; 3e
mevr. de Roode.

Niet cursisten fantasiestukjes klein

Ie prijs mevr. Decanije; 2e mevr.
Schuppers.

Niet cursisten tafelstukjes

Ie prijs mevr. Arendsen; 2e mevr.
Norde; 3e Marja Weenk.

Niet cursisten stobben

geen prijzen toegekend.

Droogbloemen boeketten

Ie prijs mevr. Helmink; geen 2e prijs; 3e
mevr. Helmink.

Droogbloemen fantasiestukjes

Ie prijs mevr. Regelink; mevr. Linden-
schot; 2e mevr. Regelink; mevr. Schup-
pers; 3e mevr. Decanije; mevr. Harmsen

Vaklieden en leerlingvaklieden klein

Ie prijs Rudy Tackenkamp; 2e Aria
Oenema; Yvonne essink; B&rbel Helsen;
3e Yvonne Essing; Gerrie Klein Bras-
kamp; Linda Derksen; Bennie Peppel-
man; Edwin Maarse; 4e Edwin Goos-
sens; Jolande Wisselink; onbekend; 5e
Bennie Peppelman; Linda Derksen; Erie
Janus.

•t

Vaklieden en leerlingvaklieden groot
Ie prijs Edwin Goossen*; 2e Ronald te
duits; 3e Ton Duits; 4e. Wim Marke-
rink; 5e Bennie Peppelman.

Gevorderden

Ie prijs mevr. Ruiterkamp; 2e mevr.
Pelgrum; mevr. Stijl; mevr. Weenk; 3e
mevr. Wagenvoort; mevr. Gotink; 4e.
mevr. Wesselink.

Doordat er door de verschillende fraktievoorzitters bezwaren waren gemaakt over
de taakverdeling van het college van B&W deelde burgemeester Vunderink
dinsdagavond mede dat B&W hebben besloten om de portefeuille van openbare
werken en bouw- en woningtoezicht toe te wijzen aan wethouder Bogchelman. In
eerste instantie had het college deze zaken namelijk in handen gegeven van burge-
meester Vunderink.

Het maken van voorwerpen uit natuur-
produkten [volwassenen]

Ie prijs mevr. Fokkink-Rossel; 2e mevr.
Decanije-Meerbeek

Het maken van voorwerpen uit natuur-
produkten [kinderen]
Ie prijs Ineke Hietbrink en Heidy Nijs;
Gerrit en Lidia Arendsen; Geert Wes-
selink; 2e Dick Hietbrink; Henrike
Dekker; 3e Henrike Dekker; Gerrie
Hendriksen; 4e Martienke Teunissen.

Versierd speelgoed

Ie prijs Elsbeth Ruiterkamp; 2e Yvonne
Schepers; 3e Ethel Lauckhart.

Bloemstukjes kinderen

Ie prijs Angelique Bosch; 2e Angelique
Bosch; 3e Gerrie Hendriksen; 4e Ange-
lique Bosch.

Stekplanten voor volwassenen

Latana

Ie prijs mevr. Oplaat; 2e mevr. Lijftogt;
3e mevr. Gotink.

De bezwaren van de fraktievoorzitters
kwamen er op neer dat men vond dat de
heer Vunderink als burgemeester wel-
licht te veel hooi op de vork zou nemen
(Burg. Vunderink heeft verd^de porte-
feuilles van algemeen bestuu^^glome-
ratieve aangelegenheden, planologie, ei-
gendomstransakties, recreatie, milieu-
zaken, voorlichting, economische aange-
legenheden, volkshuisvesting en ver-
keersaangelegenheden). Bovlfclien wa-
ren de fraktievoorzitters van^^iing dat
wethouder Bogchelman met de porte-
feuilles van financiën en belastingen,
onderwijs- en gemeentelijke aangelegen-
heden te weinig ontplooiingskansen zou
hebben.

Burg. Vunderink deelde mede dat bij de
verdeling van te taken (zoals ze in eerste
instantie waren vastgesteld) rekening
was gehouden met de full-time funktie
van Burg. Vunderink en de part-time
funkties van de beide wethouders Bog-
chelman en Lichtenberg. "Een ander
aspekt is dat de taakverdeling in een
college als in Vorden nooit zover is
doorgevoerd als in grotere gemeentes.
Bovendien hebben wij bij de vaststelling
van de taken gekeken naar de ambte-
lijke begeleiding op het gemeentehuis.
Tussen de verschillende portefeuiles is
ook vaak een zekere samenhang zodat
het gewenst is dat bepaalde taken onder
het beheer komen van één en dezelfde
persoon," aldus de heer Vunderink. De
heer Vunderink wees erop dat bij deze
herverdeling de portefeuille van plano-
logie en bouw- en woningtoezicht dus nu
in twee verschillende handen is terecht
gekomen. "Dit heeft vanzelfsprekend
nadelen maar dat kunnen wij vermijden
door goede werkafspraken te maken om
daardoor de zaken vlot te doen verlo-
pen". Hij merkte voorts op dat er ten
aanzien van het gemeentelijk apparaat
er wel eens klachten binnen komen over
de duur van de bouwaanvragen. De heer
Vunderink vond dit doorgaans niet reëel
omdat bijvorbeeld bij het niet verlenen
van een vergunning B&W altijd blijven
proberen om toch nog een gaatje te
vinden. "Een dat kan wel eens tijd
kosten", aldus de heer Vunderink.

De portefeuilleverdeling houdt tevens in
dat de beide wethouders nu een eigen

verantwoordelijkheid krijgen. De heer
Bosch (P.v.d.A.) kreeg in dit verband te
horen dat de taakafbakening nu scher-
per is gesteld en dat de wethouders
rechtstreeks door de raad kunnen wor-
den aangesproken over het gevoerde
beleid. De heer Bosch was overigens
happy met de verschuiving van de
portefeuilles binnen het college. "Dat de
post volkshuisvesting onder mijn beheer
is gekomen komt doordat deze post
grotendeels een planologische aangele-
genheid is. Voor de post van verkeers-
aangelegenjheden geldt dat dit ook vaak
met planologie te maken heeft en boven-
dien is de burgemeester hoofd van de
politie", aldus antwoorde burg. Vunde-
rink op vragen van de heer Geerken
(CDA).

de heer B. van Tilburg (P.v.d.A.) was
van mening dat planologie en verkeer
niet bij één en dezelfde commissie
kunnen worden ondergebracht en waar-
om moet de commissie algemeen be-
stuur worden samengesteld uit alleen
maar fraktievoorzitters? zo vroeg hij
zich af. Hij stelde voor de commissie
voor algemeen bestuur te splitsen in
meerdere commissies en een aparte
commissie te benoemen voor verkeer.
Ook bepleitte hij de instelling van een
afzonderlijke commissie voor de behan-
deling van bezwaarschriften. In verband
met de complexheid van problemen
waarmee het college ind e toekomst te
kampen heeft gaf de heer van Tilburg in
overweging eens na te denken over een
derde wethouder. Wat dit laatste be-
treft, hier zag Burg. Vunderink de
noodzaak niet van in. "Bovendien be-
twijfel ik of G.S. goedkeuring zal ver-
lenen". De heer Vunderink was verder
van mening dat het instellen van een
aparte "beroepen" commissie wel nader
bekeken kan worden. Een splitsing van
de commissie algemeen bestuur vond hij
niet noodzakelijk. Zowel de heren Mr.
R.A. v.d. Wall Bake (VVD); J.F.
Geerken (CDA) en de heer G.J. Bannink
(eenmansfraktie) onderschreven de
zienswijze van voorzitter Vunderink.

Met betrekking tot de commissie alge-
meen bestuur merkte de heer Bannink
nog op dat het kind met het waterhoofd
iets kleiner is geworden!

Raadsleden wel of niet in dagelyks
bestuur dorpscentrum, zwembad en "de
Wehme"?
De raad van Vorden heeft dinsdagavond uitvoerig gediscussieerd over een brief van
de fraktievoorzitter van de P.v.d.A. de heer J. Bosch waarin deze de onduidelijke
positie van een door de raad afgevaardigde vertegenwoordiger aankaart in het
bestuur van plaatselijke verenigingen en stichtingen.

De heer Bosch stelde de raad voor dat bad- en zweminrichting en het bejaar-
een dergelijke vertegenwoordiger geen dencentrum "De Wehme". Verder zag
zitting mag hebben in het dagelijks de heer Bosch gaarne een nauwkeurige
bestuur van b.v. het dorpscentrum, de taakomschrijving alsmede een betere

omschrijving hoe de raad door de
betreffende afgevaardigden gerappor-
teerd dient te worden. Behalve de fraktie
van het CDA gingen de VVD en de
eenmans fraktie Bannink met de voor-
stellen van de heer Bosch mee. Na een
korte schorsing op verzoek van de heer
Geerken, wenste deze laatste eerste een
taakomschrijving van de vertegenwoor-
diger uit de raad, alvorens hij definitief
standpunt wilde bepalen. Voorzitter
Vunderink bewandelde de gulden mid-
denweg en kreeg de heer Bosch zover
(nadat ook deze om schorsing van de
raad had gevraagd) dat het voorstel zal
worden aangehouden tot de raad van
oktober.

Bij de benoemingen van de raadsleden
in verschillende commissies ontstond er
een discussie in de raad met betrekking
tot de gemeentelijke sportraad. Alle drie
frakties claimden een afgevaardigde
zodat er gestemd moest worden, over de
twee vakatures. De heer H. Tjoonk
(VVD) behaalde 9 stemmen, de heer
A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.) 12 en G.
Voerman (CDA) 5 zodat beide eerst
genoemde heren werden benoemd.

Paniek in het dorp
De heer J.F. Geerken (CDA) vroeg een
onderzoek in te stellen naar de maan-
dagavond gehouden EHBO oefening.
"Er ontstond grote paniek onder de
dorpsbewoners", zo merkte hij op. De
commissie sportzaken zal zich nogeens
beraden over een manege voor de rij-
vereniging. Op vragen van de heer H.
Tjoonk (VVD) werd bekend gemaakt
dat het wachten is op de totaal visie van
het sportplan in' de regio, met als
uitgangspunt het totaalplan zoals de
CDA dat in Vorden voorstaat. Verder
nam de raad deze avond het voorbe-
reidingsbesluit om het bestemmingsplan
buitengebied te herzien.

Kastelentocht op de
rug van het paard
De Vordense rijvereniging "De Graaf-
schap" organiseert zondag 24 september
een toertocht waarvoor nu al zo'n 150
inzendingen bij de organisatoren binnen
zijn. Voorgaande jaren koppelde "De
Graafschap" aan deze toertocht tevens
samengestelde wedstrijden. Aangezien
er echter al zoveel wedstrijden op dit
gebied in de regio worden georganiseerd
heeft het bestuur van "De Graafschap"
gemeend dit onderdeel dit keer te
moeten laten vervallen.

De kastelentocht gaat zondagmorgen
van start nabij het clubhuis van de
touwtrekvereniging op het Medler. Van
hieruit wordt een rit gemaakt die de
deelnemers 's morgens langs de kastelen
De Wiersse, De Wildenborch en het
Medler voert, 's Middags wordt de 30
kilometer lange tocht voortgezet via de
kastelen Onstein Kiefskamp en kasteel
Vorden. Toch is een bepaald wedstrijd-
element bij deze toertocht ingebouwd
want onderweg hebben de deelnemers
diverse opdrachten te vervullen.



O D E S H O W

op donderdag 28 sept. a.s
in zaal Bakker - aanvang 8 uur

met koffie complet
Kaarten verkrijgbaar aan de zaak

tel. 05752-1381

presenteren
de nieuwe
herfst- en

winterkollektie

BRUIDS-
JAPONNEN :N

AVONDKI DING
Het allernieuwste uit

binnen- en buitenland.

Prachtige kollektie voor

BRUIDSMEISJES
BRUIDSJONKERS

DINSDAG 26 SEPTEMBER DOETINCHEM \!V_* .'!
Schouwburg AMPHION

DONDERDAG 28 SEPTEMBER LOCHEM
Hotel Alpha , >

MAANDAG 2 OKTOBER GROENLO
Hotel Meier

Aangeboden door het grootste bruidshuis van Oost-Nederland

' ' • A Beltrum bij Groenlo, tel. 05448-222 Hengelo-Ov. tel. 05400-11983
.. ' • • , N y » t » t t t t t t t t « « « « « « » « « « » » » « « « » » » » » « » . » » « » » « « ' » » » » » » » » » « é

* Kaarten inci. koffie d 5.50. Tel. 05448-222
aanvang van alle shows om 20.00 uur

>•»••*• »-»»"•-•»»•»*»»»»»»•»»• »-»»^-«»^»-+ »*^* • •»•••* »-••«-*

Reserveer tijdig

NEDAP Toeleverings-industrie
Produktontwikkeling en fabricage van electro-technische fijnmechanische en
electronische apparatuur.

Wij zoeken ter versterking van de bezetting van onze afdeling Montage

LTS'ers of MTS'ers electro of electronica
Tevens vragen wij full-time vrouwelijke krachten voor lichte
montage werkzaamheden

Wilt U meer informatie, bel ons dan even onder no.
05753-1900 's avonds 05440-2285.

CMEDAP) N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek NEDAP Hengelo
Zelhemseweg 22a

Hebt U oog voor schoonheid?
Kom dan een kijkje nemen in
onze verkoop-kas. U vindt
hier gezonde planten voor een
gunstige prijs.
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker. Tel.
05750-20743.

Speciale tijdelijke aanbieding
van 30 stuks nieuwe iets ver-
weerde betonmolens. 140 liter
met voetpedaal van ƒ 550,- nu
ƒ 450,- contant afgehaald.
Seegers, Zomerweg 21,
Drempt bij Doesburg. Tel.
08334-2722.

Gevraagd:

produktie-
medewerkers
voor onze zagerij.
Goed loon, uitsluitend hele dagen.

HOUTHANDEL

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

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden".

FRUIT IS GEZOND
James Grieves
Verkoop elke zaterdag
van 9 tot 12 uur.

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg
Telefoon 2219

2 - Vorden

OPEN HAARD BLOKKEF
Branden plm. 2'/2 uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

TUIN BESPROEIEN?
Dat gaat het gemakkelijkst
met een zwenksproeier.
Nu in de aanbieding:

Hozelock zwenksproeier
Slechts ƒ 19,75

Ook voor de ideale Hozelock
slangkoppelingen kunt u
terecht bij
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker.
tel. 05750-20743.

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.

A. M. HEUVELINK.
Metaalwaren Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

Voor de installatie en het onderhoud van o.a. centrale verwarming,
luchtbehandeling, tanks en leidingwerken, zoeken wij:

• MONTEURS C.V.
Bij voorkeur in het bezit van ACI-diploma.

• HULPMONTEURS
Hiervoor komen LTS'ers in aanmerking, die een meerjarige
opleiding krijgen gedurende één dag per week.

• SERVICE-MONTEUR
Deze zal zich bezighouden met de kleine opdrachten, alsmede
service-verlening bij storingen. Voor onze 24-uurs service kennen wij
een roulerings-systeem.
Opleiding: LTS/ACI-monteur/ACI-service-monteur of VEV.

• ONDERHOUDS-MONTEURS
Met een kompleet ingerichte wagen wordt jaarlijks onderhoud
verricht aan gas- en oliegestookte installaties.
Opleiding: LTS

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

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

All* soorten
bouwmaterialen in

•t*«n. kunststof «te.
Grot* kollektia

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartlkelen:
bloembakken.
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosterc,
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Zoekt u

EEN GOEDE
KEUKEN
Kom dan beslist
eens kijken bij

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00

tot 16.00 uur

holislag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735 2000*



ZOEKT U EEN EXCLUSIEF RUSTIEK MEUBEL
IN HET BETERE GENRE

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich
door ons vakkundig personeel eens adviseren.

LET OP!
Tot uiterlijk 1 oktober geven wij

18% KORTING
BIJENHOF's RIJNHOUT BEWERKING

Industrieweg 2, Vorden. Telefoon 05752-1216
V SPoc*L'jN

\ -4

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

RUl/RLO >F

Welkoop biedt
ruime keus...
kijk maar!

wclkoep welkeop

' •••Vi

Bazen en bazinnen opgelet, 4 oktober werelddierendag! <

(0%
BOMZO

Bonzo Super Diner
De zorgvuldige uitge-
balanceerde warme
maaltijd voor uw hond.
Bevat o.a. vlees, lever,
granen en groenten, dus
volop vitaminen en mine-
ralen om uw hond in per-
fekte conditie te houden.
Normale prijs 10 kg ver-

Knalprijs

«f5

Purina Delikat
Komplete malse vlees- of
vismaaltijd. 170 gram,
normale prijs ;W5Cr

Welkoop aktieprijs

tenner
honde
brokjes 25kg

Kenner hondebrok
Een licht verteerbaar en
compleet menu, in feest
maal voor fijnproevers 5 kg
normaalj5<?5
Welkoop
aktieprijs
25 kg normaal 40r€ö
Welkoop -̂  j— f 4fc
aktieprijs .X&&9V

caJc

Purina katmenu
Volledige knabbel-
maaltijd in droge
vorm. Bevat al Ie nood-
zakelijke vitaminen en
mineralen voor een
optimale conditie van
uw kat. Normale prijs
pak 'a 850 gramji-79

Knalprijs

Kitty Friend kattebakvulling
Hogevochtopname, bevat
geen stof. Gesteriliseerd,
dus geen bacteriewerking.
Zak 20 Ibs normale

Welkoop aktieprijs

kenner
zaad

Kenner parkietezaad
standaard
voorkleineen middelgrote
parkieten, zak è1 kg

Welkoop aktieprijs

kenner

Kenner kanariezangzaad
standaard
Samengesteld op basis van
raapzaad en kanariezaad,
zak a1 kg,

Welkoop aktieprijs

-A/s

o

welkoop
voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

per stuk

SPORTIEVE EN ALTERNATIEVE

HERENMODE,

RUURLO
's Maandag gesloten - 's woensdags de hele dag open -
Vrijdags koopavond

TINNEROY VESTKOSTUUMS
In diverse kleuren. Vanaf .

FLAIMEL VEST KOSTUUMS
Vanaf .

BATTLE DRESS KOSTUUMS
Met ruitjes jassen. Vanaf

COATS EN JACKETS
In flausch-ruiten en cords.

155,-]

198,-

245,-

TINNEROY BANDPLOOIBROEKEN
WEER VOORRADIG

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Volksfeest
VARSSEL
29 SEPTEMBER:

13 30 uur: KINDERSPELEN

19.45 uur: TONEEL:
„EVEN VOORSTELLEN...
IK BEN UW DOCHTER!"

30 SEPTEMBER:

13.30 uur: VOLKSSPELEN

14.00 uur: OPTREDEN Kon.
harmonie "CONCORDIA"

19.30 uur: Groot FEESTBAL

Bij de grote matenspecialist

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

koopt u VOORDELIGE EN
GOEDE
DAMESCONFECTIE

Mocht u niet slagen dan maken we eventueel.

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
ündeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730



Grote nationale AUTOCROSS te VELDHOEK
met véél premie ritten
TERREIN: AAN DE VARSSELSEWEG
AANVANG: 13.00 uur

120 deelnemers uit geheel Oost Nederland Organisatie 'T.T.V. "BEKVELD"
"Crossteam VELDHOEK"

En ü, wat zoekt u
bij de Amro Bank?

„Ik vind het een fijne bank.
Met aardige mensen. En ik hou niet
van al die rompslomp met m'n geld.
Daarom heb ik er een Amro
Privérekening genomen.
Da's makkelijk. Bovendien wil ik
graag geholpen worden, met advies
en een beetje persoonlijk contact.
En hier gaat dat zo."

amro bank ftn
Spalstraat 11, Hengelo (Gld.) V~/

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

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

ouderwets? nee hoor:
wecken is erg in!
En Barendsen heeft alles voor de weck
in huis: flessen (in 1/2, 1 of 11/2 liter) -
beugels, ringen, ketels en de
thermometer. Voor 'n gezond winter-
voorraadje! Kom vlug even langs bij
Barendsen, waar ze weten wat er in een
modern huishouden nodig is.

bméndseti
ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1261

Extra
aanbiedingen
Perssinaasappels 10 v o o r . . . . 4.98

James Groeve 2 kilo 1OSf

Zware sla 2 voor 89

Worteltjes geschrapt 500 gram 45

Gemengd boeket 4/D

HET ADRES VOOR
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaaizaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

rÓYOTA TOYOTA tOVOTA TÖYÖYA TÖVÓTAt

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Corolla 30 De Luxe ........ 1977
TOYOTA Corolla K30 Automaat ...... 1976
TOYOTA Corolla 30 De Luxe ......... 1976
TOYOTA Corolla 1 200 Economie 2 st. . 1977
TOYOTA 1000 De Luxe .............. 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé . . . 1 976
CITROEN 2CV6 .................... 1977
CITROEN Dyana 4 .................. 1973
DATSUN120YDeLuxe
met nieuwe gasinstallatie ..... December 1976
SIMCA 1 100 LS ...................... 1972
CITROEN Dyana 4 - 2 stuks .......... 1973
MAZDA 818 Coupé ................. 1976
FIAT 128 CL 1 100 .......... December 1976
FIAT 127 ........................... 1974
RENAULT R4 ...................... 1975
RENAULT R6 ...................... 1974

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256

TOYOTA tÓVÓtA YÓYÖTA TOYOTA TOYOTA

HENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

24 septemberDansen
ROWDIES

Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

4 BARS VOL GEZELLIGHEID
NU OVERAL AIR-CONDITIONING

T WOORD ZEGT T
AI,: YOLKOKEN

In goed gebakken volkorenbrood zijn alle weldaden van
de tarwekorrel behouden: de kracht van de kiem, de
brand- en bouwstoffen, de mineraalrijke zemelen die
óók nog onontbeerlijk zijn voor een goede spijsvertering.
Volkorenbrood is het volkomen brood. Uw Echte Bakker
bakt het beter....

VANASSELT
Zutphenseweg -Vorden -Tel. 1384

Schoonmaakbedrijf

CEMSTO B.V.
vraagt
voor een kantoor
schoonhouden te Vorden

een nette
schoonmaakster
2 uur per dag

Aanmelden:
CEMSTO Kantoor
Spittaalstraat 7, Zutphen tel. 05750-13780

kies
uw eigen
sfeer

uit de
grandioze
kollektie
'esfera'

gordijnstofffen
meteen
scala van

eksklusieve
dessins.

méér sfeer per meter

WONINGINRiCwT 'NG
MAMUFACTLR£\

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 'S'
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Minder moe, dank zij snelheidsregelaar

Dat kleine apparaat op het dashboard van uw auto kan er in de toekomst voor
zorgen, dat autorijden minder vermoeiend én voordeliger wordt. Het is de
Speedomatic, een automatische snelheidsregelaar. Na één druk op de knop blijft
de auto met een konstante snelheid rijden; remmen en gasgeven blijft mogelijk. Dit
najaar zullen deze handige apparaatjes bij garages verkrijgbaar zijn.

Autorijden is voor velen geen ontspan-
ning meer. Vooral op de wat langere
afstanden kan een autorit vaak ver-
moeiend zijn. Een uur of langer in
precies dezelfde houding zitten met één
been steeds gespannen... je wordt er stijf
van en niet zelden ontstaaat er, ondanks
de beste stoelen, een pijnlijke rug. De
techniek staat voor niets. Een nieuw
apparaat neemt het gasgeven over,
waardoor de bestuurder de benen vrij
kan bewegen - hij kan rustig gaan
verzitten, zodat de rugspieren, die lang-
durig zijn gespannen, zich kunnen ont-
spannen. De Speedomatic snelheidsre-
gelaar heeft nog een voordeel: de kon-
stante gastoevoer zorgt voor een uiterst
ekonomisch brandstofverbruik. In be-
paalde gevallen zal de brandstofbespa-
ring tot zelfs 15% kunnen oplopen.

Natuurlijk is de Speedomatic, die in
Engeland is ontwikkeld en daar een
groot sukses heeft, voor 100% veilig. De
lichtste druk op het rempedaal schakelt
de snelheidsregelaar uit, zodat de auto
volledig handelbaar blijft. Ook meer gas
geven bijvoorbeeld om te kunnen in-
halen is geen probleem; zodra men
daarna het gaspedaal loslaat, mindert
de auto vaart en wordt oorspronkelijk
ingestelde snelheid weer aangehouden.
Het instellen van de gewenste snelheid
gebeurt door het indrukken van een
knop, waarna er een lampje gaat bran-
den. De speedomatic zal, naar wordt
verwacht, in de loop van dit najaar ook
in Nederland bij de garages verkrijgbaar
zijn. Inbouw is mogelijk in elk type auto.
De prijs van deze automatische snel-
heidsregelaar zal rond de ƒ 340,- liggen.

Nationale autocross in Veldhoek zondag
24 september
Zondag 24 september 1978 wordt in Veldhoek [tussen Ruurlo en ZelhemJ op het
terrein Varsselseweg een grote nationale autocross gehouden, welke georganiseerd
wordt door T.T.V. "Bekveld" en Autocrossteam Veldhoek, onder auspiciën van
Stichting Autosport Oost Nederland.

Voor deze autocross bestaat - vooral van
de zijde van de deelnemers - een zeer
grote belangstelling en meer dan 120
crossers hebben al ingeschreven, vooral,
omdat dit één van de laatste crossen van
dit seizoen gaat betekenen, die voor de
top in het totaal klassement zéér belang-
r i jk zjjn. Vooral in de top van de
Standaarklasse is een geweldige strijd.
De resultaten die in Veldhoek behaald
/.uilen worden zijn daarom voor de
coureurs van het grootste belang, der-
halve zal een ieder strijden voor een zo
gunstig mogelijke uitslag.

Van de 120 crossers die starten zijn er
natuurlijk favorieten, in de sportklasse
stevend Ferdi Bakker uit Doetinchem
keihard naar een eerste plaats, maar
Marinus Jannink uit Neede zal elke
misstap die Bakker begaat, duchtig
kunnen afstraffen, zo wordt het hier

stevig oppassen geblazen. In de "stand-
aarklasse" zal het ook een hete strijd
gaan worden tussen o. m. Willem Bak-
ker, op zijn hielen gezeten door Ap
Bosman en ook Bernhard Seinhorst,
resp. uit Veldhoek en Varsseveld, verder
ook Bennie Nijhof (Veldhoek) weet zich
in zijn eigen omgeving zeker te roeren en
omdat het nog een open strijd is in de
top vanhet klassement is te verwachten
dat het gaat spannen in Veldhoek aan de
Varsselseweg.
Ook is er een klasse van plaatselijke
rijders, een 15-tal deelnemers zullen
voor de bezoekers geen onbekenden zijn
en zeker aanleiding geven deze jongens
aan te moedigen. De strijd wordt, naast
de prijzen, zeer aantrekkelijk gemaakt
door de vele premies die de coureurs te
wachten staan. Direkt na afloop is dan
ook de prijsuitreiking op het terrein zelf.
(/ie ook advertentie elders in dit blad).

"Zij keken over de
grenzen'
Nederland heeft per traditie een
rei/.ende bevolking. De uitdaging van
wat achter de horizonten ligt, kan
blijkbaar niet worden weerstaan. Niet
alleen de kooplieden die om hun eigen
redenen de verre landen zochten, maar
/.eker ook de beeldende kunstenaars
waren reizigers bij uitstek. De ten-
toonstellingsdienst van de Stichting
beeldende kunst in Gelderland heeft
onderzocht welke hedendaagse Gelderse
kunstenaars inspiratie en werk van hun

buitenlandse reizen mee naar huis
brachten. Het resultaat van dit onder-
zoek kunt u zien in de expositie "Zij
keken over de grenzen". De deelnemen-
de kunstenaars zijn Andries Beeftink,
Maarten Beks, Theo Elfrink, Jan Ho-
man, Natasja Kaindl, Harry van Kuyk,
Geertjan van Oostende, Jan Hein van
Rooy en Marjon de Wit.

De tentoonstelling is te bezichtigen
gedurende de openingstijden van de
bibliotheek tijdens de periode van 18
september tot en met 6 oktober. De
galerie is voor een ieder gratis toe-
gangkelijk.

Wtfrauuw
Voetbal
Vorden taktisch sterk tegen Grol
De taktiek van "Vorden" in de uit-
wedstrijd tegen Grol, was na de snelle
openingstreffer van Geert Heersink o-
verduidelijk. Trachten om met behou-
dend spel de Grollenaren uit hun tent te
lokken en dan proberen om met snelle
uitvallen nogmaals te scoren. Wel dit
laatste lukte niet al was Vorden na rust
een paar maal dicht bij een tweede
treffer toen Grol bleef aandringen om de
gelijkmaker te forceren, waardoor Vor-
den snel kon uitbreken met alle gevaar
van dien. Op het behoudend spel had de
thuisclub geen afdoende antwoord. Het
was voor Grol soms om mismoedig van
te worden. Steeds wanneer een aanval
gevaarlijk dreigde te worden onder-
schepte de Vorden-defensie de bal lako-
niek. Vaak volgde er dan een halve draai
waarna de bal rustig op doelman Wim
Harms werd teruggespeeld. Dit gebeur-
de veelvuldig. Voor het talrijke publiek,
waaronder vele supporters uit Vorden,
niet aantrekkelijk om te zien, maar voor
de geelzwarten wel bijzonder effektief.

In de eerste helft wogen de ploegen goed
tegen elkaar op met nauwelijks kansen
van betekenis. Onbegrijpelijk was het
feit dat de thuisclub haar lange spits niet
meer in stelling bracht want deze speler
sprong over het algemeen hoger dan de
meeste Vorden spelers. In de tweede
helft was Grol het meest in de aanval en
werd Vorden vaak gedwongen heel ver
terug te gaan. In feite was dit veld-
overwicht optisch bedrog want zoals
gezegd Vorden verdedigde koeltjes en
kreeg via Eddy Hiddink en Geert
Heersink zelfs nog de beste mogelijk-
heden de voorsprong te verhogen. Al
met al een verdiende Vorden-zege en een
goe^^pkikker voor de komende wed-
strij^Hl Tot nu toe waren de geel-
zwaitefi zoals bekend niet erg fortuin-
lijk. Tussen twee haakjes deze zege had
voor trainer Spikkert nog een extra
bekoriro want het was de eerste maal
dat Jftden onder zijn leiding tot hon-
derJHPocent winst kwam!

fraaie pass aan H. Eggink die feilloos
inschoot: 1-2. De Rattianen drukten
Gazelle Nieuwland steeds in de verde-
diging. J. Dijkman stelde de zege veilig
door een hard schot van zeker 25 meter
afstand te lossen, waarbij de bal hoog in
de touwen verdween: 1-3.
Uitslagen zaterdag 16 sept. 1978
Vorden Al - Harfsen Al 12-2; Ratti Al -
Vorden A2 1-2; Zutphen BI - Vorden BI
2-0; Vorden B2 - Lochem B2; Vorden
Cl- Eerb. B. Cl 2-1; Ratti Cl - Vorden
C2 1-0; Vorden C3 - Erica C4 4-4.
afd. zaterdag: Gazzelle Nieuwland 5 -
Sv. Ratti l 1-3; sp. Eefde 3 - Sv. Ratti
1-3; Sv. Ratti 3 - D.Z.S.V. 7 0-2.
afd. jeugd. Sv. Ratti Al - V.V. Vorden
A2 1-2; Hercules BI - Sv. Ratti BI 5-1;
Sv. Ratti Cl - Vorden C2 1-0.
Uitslagen zondag 17 sept. 1978

Grol - Vorden 0-1; Vorden 2 - WVC 3
0-0; Voorst 4 - Vorden 3 0-3; DEO 3 -
Vorden 40-1; Vorden 5 - de Hoven 7
0-3; Zutphania 6 - Vorden 6 0-17;
A.Z.C. 5 - Vorden 7 1-2; Vorden 8 -
A.Z.C. 7 2-6.

afd. zondag: Sv. Ratti l - Angerlo
Vooruit l 1-3; Sv. Ratti 2 - A.Z.C. 6 4-2;
Be Auick 5 - Sv. Ratti 3 3-2.
afd. dames: Baakse Boys l - Sv. Ratti l
3-1; Sv. Ratti 2 - Ratum 2 1-8.
Programma zaterdag 23 sept. 1978
Eerb. B. Al - Vorden Al; Vorden Al -
Steenderen Al; Vorden BI - Dier. B.
BI; Oeken BI - Vorden B2; de Hoven
Cl- Vorden Cl; Vorden C2 - Erica C2;
Vorden C3 - Sp. Lochem C3.
afd. zaterdag: Sv. Ratti l - Wilhelmina
SSS 5; Sv. Ratti 2 - Wilhelmina SSS 4;
Sv. Almen 5 - Sv. Ratti 3; Sv. Ratti 4
vrij.
afd. jeugd: Pax Al - Sv. Ratti Al; Sv.
Ratti BI - S.H.E. BI; Dierense Boys Cl
- Sv. Ratti Cl.
Programma zondag 24 sept. 1978
Vorden - RKZVC; MEC 2- Vorden 2;
Vorden 3 - Be Quick 4; Vorden 4 - sp.
Eibergen 5; Baakse B. 3 - Vorden 5;
Vorden 6 - Warnsveldse B. 4; Vorden 7 -
Oeken 6; sp. Brummen 6 - Vorden 8.

afd. zondag:S.H.E. l - Sv. Ratti 1;
S.C.S. 3 - Sv. Ratti 2; Sv. Ratti 3 -
Hercules 4.
afd. dames: Sv. Rat^Avrij; Vios Boys
2 - Sv. Ratti 2. ^r

Ratti - Angerlo Vooruit: 1-3
De l -3 zege die het bezoekende Angerlo
Vooruit l zondag behaalde op het eerste
van Ratti, was zeker verdiend; de gasten
hadden het beste van het spel, vooral ten
aanzien van de techniek. Toch duurde
het ruim een half uur voordat Angerlo
kon scoren; uit een vrije trap van dicht-
bij de rand van het strafschopgebied
plaatste de middenvoor feilloos onder de
lat: 0-1. Ratti ondernam wel tegenaan-
vallen maar hield het spel tekort waar-
door de bezoekers steeds tij-dig konden
ingrijpen.

De pauze werd veraangenaamd door het
muzikale optreden van de plaatselijke
muziekvereniging Concordia, die de
Rattiploeg een serenade bracht in ver-
band met het in juni j.l. behaalde
kampioenschap. Een en ander werd erg
op prijs gesteld, maar de muzikale
stimulans gaf geen andere wending aan
het spelbeeld. Weer gaf Angerlo de toon
aan en wist via de rechtsbuiten de stand
bij een schermutseling voor het Ratti-
doel op 0-2 te brengen. Deze speler
richtte de bal onder de keeper door in de
uiterste linkerbenedenhoek. Ratti werd
nu wakker en ging massaal ten aanval,
omdat er toch niets meer te verliezen
was. Bij een goed opgezette aanval kopte
Ernest Heuvelink de bal naar midden-
speler Ton Peters, die het leer achter de
Angerlose doelman deponeerde: 1-2.
Angerlo profiteerde hierna nog van een
te ver uitlopen van de Ratti-goalie; met
een boogbal scoorde de midhalf de stand
naar 1-3, waarmee het einde kwam.

Gazelle Nieuwland 5 - Ratti 1:1-3
Ratti l afd. zaterdag bond in Dieren de
strijd aan tegen de routiniers van Gazel-
le Nieuwland 5. De thuiscclub gaf de
toon aan en scoorde binnen vijf minuten
1-0 via de middenvoor; het harde schot
in de linkerbenedenhoek was onhoud-
baar voor keeper G. Lenderink. Ratti
werd wakker en nam het initiatief over.
W. Wiegerink wist met een schuiver van
ca. twintig meter afstand in de rechter-
bovenhoek de stand gelijk te brengen:
1-1.

Met de wind mee trok Ratti na de thee
ten aanval en beheerste het spel vol-
komen. H. Sloetjes werd bij Ratti
wegens een blessure vervangen door J.
Dijkman. Dijkman legde ook de basis
voor het tweede doelpunt; hij gaf een

Dammen
Damclub Vorden verliest thuis van DCA
[Apeldoorn] ^L
Het eerste tiental ^p de Vordense
damclub DCV heeft de thuiswedstrijd
tegen DCA l uit Apeldoorn met 8-12
verloren. De gedetailleerde
uitslagen waren ais volgt: Grotenhuis
ten Harkel - Boom 0-2; Ruesink - Toen-
stra 2-0; Masselink - de Vries 0-2;
Wassink - Mooy 0-2; Slütter - Meyer
1-1; Nijenhuis - Kleyer 0-2; Lankhaar -
de Groot 2-0; Klein Kranenbarg -
Jansen 1-1; Dimmendaal - Kleyer 2-0;
Graaskamp - Meyer 0-2.
Voor de onderlinge competitie van DCV
werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: Esselink - Krajenbrink 1-1;
Wansink - Wesselink 0-2; Jansen -
Rossel 1-1; Oukes - Lamers 2-0; Wiers-
ma - Hoenink 2-0; Wentink - Hulshof
1-1; Hiddink - ter Beest 0-2; Heuvink -
Sloetjes 2-0.
Jeugd: E. Bruinsma - A. Plijter 0-2; M.
Bulten - N. de Klerk 0-2; D. Hoekman -
H. Vreeman 2-0; W. Rietman - R.
Bruinsma 2-0; R. Bulten - G. Brinkman
2-0; E. te Velthuis - H. Hoekman 0-2; P.
Eckringa - W. Rietman 2-0; M. Bulten -
R. Bruinsma 2-0; B. Voortman - N. de
Klerk 0-2; E. Bruinsma - G. Brinkman
2-0; E. te Velthuis - A. Plijter 0-2; N. De
Klerk - W. Rietman 2-0; B Voortman -
E. te Velthuis 2-0.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Toon van de Spitsmoes en Olbert van de Pasop met de vrouwluu
kwammen verugge wekke woensdagaovund onvewachs bi'j ons
langs. Offe wi.j met gingen nao Harm Meterbrink en zien vrouw
Willy. Die hadd'n eur winkel an de eisen des tieds anepast en daor
ko'j now hen gaon kieken hoe mooi of 't ewodd'n was. 't Mos al gek
gaon of i'j kregen d'r ok nog wel un borrel. "I'j zier wel Toon da'w
vesite heb, wi'j kont die luu neet allene laoten zitten. I'jluu zölt
trouwens toch wel de ruumte hemmen want volgens de krante zal 't
pas op 23 sept. gebeurn. Blief maor hier dan kö'w zo ok nog un
beumken kruusjassen". "Bi'j de krante heb ze de slaop neet goed
uutehad, zee heb daor maor wat anerommeld en de letters en
cijfers deur mekare ehaspeld. Maor wat wi'j, zo tegen de tied dat 't
blad begint te vall'n heb t'r wel us meer luu las van dat ze begint te
doll'n en dat zal daor ok 't geval wel wean ewes. Maor ha'j dan gin
kaarte ehad waorin i'jluu uuteneudugd wodd'n?"
Daor hadde wi'j niks van emarkt. Now zit t'r midden in de wekke
wel us vake zo'n hoop pröttel in de busse van waspoeiermakers en
kruideniers da'w dat meestal metene maor in de gruusbak gooit.
At t'r dan iets van meer weerde tussen zit gebeurt ut nog wel us dat
dat ok op de vekeerde plaatse kump. Met un "Dan gao'w maor
allene" karren Toon en Olbert op 't darp an. Toon zei naodat e de
winkel van Harm op zien rowste bekekken had. Goed bekieken was
t'r ok neet bi'j want 't was t'r alderbastend druk. Toon prebeert
altied alles in geldelukke weerde te schatten, mooi of neet mooi,
Toon vind de pries altied 't venaamste. "A'k mien die riegen jörken
en pakke zo bekieke kan 't hele voddense darp d'r hier wel ene
uutzuuken. At 't allemaole van mien was gleuf ik da'k t'r maor
klein geld van maken. A'j 't dan op de banke zet kö'j d'r un mooi
röstug leaven van holl'n, niks gin gedram van klanten meer an de
kop".
"Dat zol i'j wel doen, i'j heb t'r altied de kentjes prebeern af te
lopen. Maor at u n mense, zoas hier Harm en Willy, now heel volle
plezier in dit wark heb en eur genoegen beleafd in 't contact met de
mensen, dan kö'j maor neet zo in un bungalow gaon zitt'n kieken
of t'r soms al weer un blaedjen van de boom volt da'j dan gauw op
kont harken, urn maor wat te doen te hemmen, 't Is veur eur un
sport um de zaak zo goed meugeluk te doen, zonder in de eerste
plaatse an 't geld te denken, en at ze dr al te meu wod gaot ze nog
wal es een kere naor 't Sauerland met eur beiden, dan hebt zee
iedere kere weer frisse moot, zo geet 't maor steeds wieter." "Laot
ze 't ok maor us bekieken, wi'j drinkt nog maor un sherry op eur
gezondheid".
Daor kregen zee ok ruumschoots de geleagenheid veur. Daor
wodd'n heel wat blaje met toost en drank klein menneken emaakt.
Veur Toon en Olbert haos tevölle. Want zee mossen nao de tied ok
nog nao 't afscheid van Piepen Gart. Zee vonnen 't ok nog jammer
um daor 'n afscheidsborrel te laoten schieten. Umdat zee zovölle
sigaarn hadd'n erookt was Piepen Gart now al onder de pannen en
kon e d'r uutscheien. Zee woll'n die goeie man in ieder geval de
kans geven um eur te bedanken. Dat dat bedankjen lange neet
dreuge was ewes marken wi'j later op 'n aovund wel too zee nog
effen langs kwammen. De gebakken Abraham, die zee um 't
vieftug jaor bestaon bi'j Harm en Willy hadd'n ekregen was bi'j
Olbert in mekare enoffeld tot un heupkcn krummels. Toon had de
kop in de ene tesse en 't onderlief van de arme kearl in 'n anderen.
Maor dat heurt t'r schienboar zo bi'j, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

het gemeentebestuur van Vorden het
verzoek gekregen om deze gemeente
zaterdag in Winterswijk te vertegen-
woordigen bij de zgn. handlorrywed-
strijden die daar worden georganiseerd
in het kader van het 100 jarig bestaan
van de spoorlijn Zutphen-Winterswijk.
Voor Jong Gelre treden Jan Visschers,
Henk Broekgaarden en Adriaan Eskes
in het strijdperk.

Dezer dagen organiseerde Jong Gelre
voor haar eigen leden traktorbehendig-
heidswedstrijden waaraan 20 jongelui
deelnamen. Stef Zents ging met de
eerste prijs strijken; 2 Bert Bosch; 3
Wim Berenpas.

Volleybal

Jong Gelre

Binnenkort gaat de volleybal competitie
van start. De districtswedstrijden
starten 2 oktober, terwijl de nationale
competie, waaraan het Ie dames-team
deelneemt, op 30 september begint. Het
eerste herenteam zal zich in de

promotieklas geducht moeten weren.
De gespeelde oef en wedstrijden lieten
duidelijk blijken, dat bij een volledige
en constante inzet gedurende de gehele
wedstrijd er mogelijkheden moeten zijn
zich in de promotieklas te handhaven.

In totaal wordt er deelgenomen aan de
competitie met 6 dames-, 4 heren-, 4
meisjes-asp.-, l meisjes junioren-, 3
jongens-asp.-teams. De afdeling mini-
volleybal ofwel bv. pillen-afdeling heeft
maandelijks een ontmoeting met andere
clubs in de vorm van toernooien. Van
het eerste dames-team dat na 2 jaar
afwezigheid weer in de landelijke
competitie (3e dirisie) verschijnt, bestaat
de verwachting, dat zij zich daar zullen
handhaven. Inzet en mentaliteit is
redelijk goed. Zij zullen constant
moeten worden bijgezet. Een
belang»rijke vriendschappelijke
ontmoeting vindt zaterdag 23 september
a.s plaats in de sportzaal van het
Jebbink. Dan zullen de krachten gemete
worden met het steeds goed gemotiveer-
de S.V.S. (Schalkhaar). '

De afd. Vorden van Jong Gelre heeft van Het eerste damesteam van Dash in hun nieuwe trainingspakken.



Heden overleed zacht en kalm in de ouderdom van
ruim 79 jaar onze lieve moeder, behuwd moeder en
oma

MARIA WILHELMINA HENDRIKA
TER MATEN

weduwe van G.J. Wunderink.

J. van der Peijl-Wunderink
J. J. van der Peijl
B. Wunderink
J. B. Wunderink-Rossel
en kleinkinderen

Vorden, 20 september 1978
„'t Nijarve, Ruurloseweg 85

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 23
september a.s. om 12.00 uur in het rouwcentrum, het
Jebbink 4 te Vorden, waarna de teraardebestelling
om 13.00 uur zal plaats vinden op de Algemene Be-
graafplaats aldaar.

Heden overleed onze lieve schoonzuster

M. W. H. TER MATEN
weduwe van G. J. Wunderink

in de leeftijd van 79 jaar.

Delden (Ov.): H. J. Wunderink
H. B. Wunderink-Büscher

Vorden: B. Wunderink
G. W. Wunderink-Eijerkamp

Vorden, 20 september 1978

Brood van de warme bakker
is brood dat lekker is en...
blijft ook na een dag

U PROEFT HET VERSCHIL
BAKKER OPLAAT BAKT ZULK BROOD

ELKE DAG

Weekend -reklame:

TOMPOUZEN

Warme bakker OPLAAT
Dorpsstraat, tel 1373

TAPIJT VUIL?

De MR. STEAM
diepte stomer sr. en jr. is te
huur bij HEI JINK
Woninginrichting (De stammevogel te
Hengelo (Gld.)

en uw tapijt wordt weer als nieuw voor f 25,- pGf jaar
1x de Mr. Steam sr. en 1x de Mr. Steam jr. daardoor steeds
een schoon tapijt.

Contact

een blad

met plaatselijk nieuws

Te koop: Spinazie op bestel-
ling. H. Weenk, Schuttestraat
12, Vorden. Tel. 05752-6659.

Rupsen of ander ongedierte in
uw tuin?
Gemakkelijk spuiten met de
Gloria hogedrukspuit,
inhoude 5 liter. Onze aanbie-
dingsprijsis/52,-
Ook voor milieuvriendelijke
meststoffen en bestrijdings-
middelen kunt u terecht bij:
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker.
Tel. 05750-20743

Contact

graag
gelezen

Als reaktie op onze suksesvolle modeshow en bij
de opening van het nieuwe seizoen

LA TEN WIJ U MEE PROFITEREN

10% KORTING
OP ALLE CONFEKTIE (dames, heren en kinderen)

tot en met woensdag 27 september

MOBECENTRÜH

RUURLO

Rustig uw geldzaken regelen
met een privé-rekening bij de persoonlijke bank
Een privé-rekening bij de Rabobank is voor u veilig en vooral ook gemakkelijk.
Zo kunt u steeds terugkerende betalingen automatisch laten verrichten.
Ook kunt u elke maand automatisch een bedrag sparen.
Een afspraak om 'rood' te kunnen staan maakt het extra interessant.
Natuurlijk geeft de Rabobank u duidelijke overzichten van alle ontvangsten en
uitgaven op uw privé-rekening. Zo'n privé-rekening heeft voordelen.
Juist bij de Rabobank die met 3100 vestigingen altijd in de buurt is.
En waar u kunt rekenen op een deskundig en zeker ook persoonlijk advies.

Rabobank tS
geld en goede raad

HEIJINK
Telefoon 05753-1484

Ook UW adres bij de kerk

BANENPOSTERw COVECO.
vraag'm aan

Covcco N. V.,
Parallel wég 21

7271 VB Borculo,
tel. 05457 - 28 85.

afd. Personeelszaken.

Als u veranderen wilt, of verbetering zoekt,
of tot vleesvakman opgeleid wilt worden,

zorg dan dat u 'm in huis hebt!

Geld maakt gelukkig
Nierpatiënten kunnen snel geholpen worden als er voldoende geld is

Geld voor apparatuur en inrichting voor thuis-dialyse
Geld voor niertransplantaties

Geld voorwetenschappelijk onderzoek
Geld voor sociale- en maatschappelijke begeleiding

geef gul.

ationale kol lekte:
25 september t/m l oktober

nier stichting nederland
giro 388OOO^y ^«—•*.

HELMINKev
INTERIEURVERZORGING

VORDEN

Tijdens De Jaarbeurs van het Oosten te Zutphen
van 20 tot 27 september, tonen wij U de nieuwste
modellen van de laatste meubelbeurs

Door onze grote inkopen kunnen wij U dit voor
SPECIALE BEURSPRIJZEN brengen.

BANKSTEL: Massief eiken met
de beste kwaliteiten rundieder.
Normaal 6875,-
BEURSPRIJS:. 5995,-

DRAAIFAUTEUIL: Rundieder
op een hardhouten draaivoet.
Normaal 910,- 1OC
BEURSPRIJS: 733,-

WANDMEUBEL: 2,40 m breed
zwaar massief eiken front.
Normaal 3175,-
BEURSPRIJS:

WANDMEUBEL: 2,86 m breed
Bali bruin essen mét de nieuwste
snufjes. Normaal 2775,-
BEURSPRIJS:. 2398.

MASSIEF EIKEN MIMISET (31/2 cm dik blad). Nettoprijs
VOOR MEER MEUBELNIEUWS IS EEN BEZOEK AAN ONZE
STAND IN HAL C - 202 ZEKER DE MOEITE WAARD.

149,

HELMIINIK BV
INTERIEURVERZORGING
Zutphenseweg 24,
Vorden. Tel. 05752-1514

* Prima service en garantie
* Opslag tot 1 jaar gratis
* Gratis bezorgen
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