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Dit jaar weer 5 reizen naar Parijs in
St. Nicolaas-aktie van Vordense Winkeliers
Vereniging
In hotel Bloemendaal hield de Vordense Winkeliers Vereniging j.I. maandagavond haar
jaarvergadering. In zijn openingswoord wees voorzitter Lammers op de noodzaak tot sa-
menwerking in de steeds harder wordende concurrentiestrijd. Gelukkig kon hij enkele
nieuwe leden welkom heten n.l. de fa. Loga en Poelman.

Bij de bestuursverkiezing werden de heren
Dijkerman en Dolphijn herkozen terwijl in
de plaats van de heer F. Kruip de heer P.
Sictsma werd gekozen.

De St. Nicolaas-aktie zal op dezelfde wijze
als vorig jaar worden gevoerd. Ook nu weer
is er een bedrag van f. 15.000,- aan prijzen
beschikbaar. De hoofdprijzen bestaan uit 5
reizen naar Parijs.

De deelnemende winkeliers zijn van het
winnen van een hoofdprijs uitgesloten.

De intocht van St. Nicolaas werd bepaald op
zaterda 21 november, de aktie met de zege-
luitgifte start op 12 november.

Er zal weer een speciale St. Nicolaaskrant
uitkomen op 10 november, tot uiterlijk 15
oktober kan men het advertentiemateriaal
inleveren bij Drukkerij Weevers.

Vertrouwde dingen verdwijnen
Ondanks veranderingen blijft
Helmink dezelfde
Een bekend feit is dat alles in de loop van de ty d aan verandering on-
derhevig is. Dat maakt het soms onvermydelyk dat vertrouwde din-

gen verdwijnen. Ook bij ons gaat dit gebeuren.
Door de steeds toenemende vraag naar een grotere keus in meubelen
en woningtextiel, hebben wy een keus moeten maken tussen de
handhaving van ons bestaand bedrijf of specialisatie.
Na lang en diepgaand overwegen hebben wy gekozen voor het laat-
ste, zodat wy gaan stoppen met de verkoop van textiel. Het gaat ons
wel een beetje aan het hart, maar U zult het zo vertrouwde beeld van
Helmink textiel voortaan moeten missen.
Na een interne verbouwing met een daaraan voorafgaande grandioze
verbouwingsopruiming, gaan wy ons specialiseren in alles wat met
woninginrichting te maken heeft. Een verandering die echter totaal
niets afdoet aan de ingeburgerde begrippen, waarmee wy al zo lang

bekend /.ijn.
Deze begrippen zyn: degelijke kwaliteit, ouderwetse service en
scherpe prij/en blijven ongewyzigd en dat geeft vertrouwen voor de

toekomst.
Met vriendelyke groeten

fam. Helmink
Zutphenseweg

Vorden

100e Scania by Woltering
in Vorden
Dinsdag 8 septemberj.l. werd op feestelijke
wijze de 100e Scania, een R 112 MA trekker
door de heer Ad Beers, algemeen direkteur
van Becrs'Zonen N.V. overgedragen a
heer Woltering Sr. en z'n beide zoons Ge-
rard en Jan. De beide zonen voeren thans de
directie van dit transportbedrijf, dat een hal-
ve eeuw geleden, om precies te zijn 1932,
door de heer Woltering werd opgericht. Ge-
start werd met merken als Fargo en Interna-
tional, in die tijd bekende namen.

Een tijd ook dat lifters tegen betaling werden
meegenomen; geen zitplaatsen! Men stond
gewoon tussen de koeien in de laadbak.

De eerste Scania, een L 40 torpedo vracht-
wagen, kwam in 1951, 90 pk met 8 pesoons
cabine.

Thans heeft Woltering in totaal 18 Scania
combinaties en verdere uitbreidingen staan
op het programma.

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

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.

1. Algemene basisopleiding, (ten behoeve
van sportbeoefening).
2. Aanvragen van vergunningen en onthef-
fingen c.d.
3. Verleende collectevergunning.
4. Publicaties ingevolge de Wet Arob.

Algemene basisopleiding
Bij sportbeoefening hebben we te maken
met mensen, groot en klein, jong en oud,
man en vrouw.
Iedereen is anders, wil iets anders, doet iets
anders.
Daardoor reageert ook iedereen anders,
geen mens is gelijk.
En toch.... ze willen allemaal sporten!
Als u het leuk vindt om deze verschillende
mensen in de sport te begeleiden dan kunt u
daarvoor een opleiding gaan volgen.
De eerste stap is een opleiding waarin aan
allerlei algemene zaken aandacht wordt be-
steed, zoals:
- iedere trainer dient te weten hoe hij met
jeugdleden moet omgaan;
- iedere leider moet weten hoe problemen
aangepakt kunnen worden;
- iedere trainer dient te weten hoe blessures
voorkomen kunnen worden, enz. enz. enz.

Deze opleiding noemt men A.B.O., wat
staat voor Algemene Basis Opleiding. Ook
in Gelderland worden dit jaar weer verschil-
lende van deze opleidingen georganiseerd.
Het doel van deze opleiding is cursisten
voor te bereiden op het volgen van een
sporttechnische vervolgopleiding, een
opleiding tot jeugdsportleider of een oplei-
ding tot recratiesportleider A.
Toelatingseisen voor deze cursus zijn o.a.:

men dient de leeftijd van zestien jaar bereikt
te hebben, ervaring in een sport of spelsitua-
tie te hebben of de bereidheid om deze erva-
ring op te doen.
Geinterreseerden kunnen zich voor nadere
inlichtingen (cursusomvang, cursusplaat-
sen, vrijstellingsnormen etc.) wenden tot de
afdeling Sociale Zaken en Welzijn ter ge-
meentesecretarie, telefoon 2323, tst. 28.

Aanvragen van vergunningen en ontheffin-
gen e. d.
Voor verschillende evenementen die men
wil organiseren, te denken valt hierbij aan
het houden van oriënteringsritten, vogel-
schieten, oranjefeesten, tentoonstellingen,
verlotingen etc. etc. is een gemeentelijke
ontheffing of vergunning vereist. Het tijdig
aanvragen van vergunningen of ontheff in-
gen is van het grootste belang, aangezien het
college van burgemeester en wethouders of
de burgemeester in enkele gevallen niet be-
voegd is (wettelijk!) de gevraagde vergun-
ningen of ontheffing te verlenen.

Om derhalve te voorkomen dat onnodig
kosten gemaakt worden doordat later blijkt
dat de vergunning of ontheffing niet ver-
leend kan worden (gedacht wordt hierbij
aan reclamekosten, kosten van drukwerk,
het reserveren van zaalruimten etc.) is het
verstandig om ruim voordat het betreffende
evenement gehouden wordt bij de gemeen-
te vergunning of ontheffing aan te vragen.

Hierbij dient u er rekening mee te houden
dat er ter secretarie ook enige tijd voor de be-
handeling van het verzoek benodigd is. Bij
het aanvragen dient u er rekening mee te
houden dat er voor de verlening of weige-
ring van een vergunning of ontheffing een
beslissingstermijn van drie weken staat.

Verleende collectevergunning

Burgemeester en wethouders hebben voor
de periode van 28 september tot en met 3
oktober een collectevergunning afgegeven
aan de Dierenbescherming Zutphen e.o.

Publikaties ingevolge de Wet Arob
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar in
te dienen tegen besluiten van de overheid en
wel bij het orgaan dat de betreffende be-
schikking heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van de
verleende bouwvergunningen treft u onder-
staand aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretaie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:

1. Borstelfabriek Havo B.V.. Burgemeester
Galleestraat 25, voor het verbouwen van een
fabriek aldaar.
2. Aan de heer G. Weulen Kranenbarg,
Ruurloseweg 45 te Vorden, voor het verbou-
wen van zijn woning aldaar.
3. Aan mevrouw Meenink-Bruil, 'tHeegken
3 te Vorden, voor het verbouwen van de wo-
ning aldaar.
4. Aan de heer D.A. Lenselink, Prins Bern-
hardweg 15, voor het bouwen van een ber-
ging aldaar.
5. Aan de gebr. Klein Winkel, Beunkstege 2
te Vorden, voor het bouwen van een kunst-
mcstsilo aldaar.

Een woord van dank
De in Vorden gehouden collecte voor de Ve-
reniging tot Steun aan de Nietstichting Ne-
derland bracht in totaal f. 10.266,95 op.
.iedankt voor dit prachtig resultaat, en de
• ollectanten die ons tijdens deze collecte ter-

i i ook hartelijk dank.

Nierstichting Nederland

Vordens Mannenkoor ontving
Duits koor
Zondagmorgen ontving het Vordens Man-
nenkoor bezoek van het "Chorgemeinschaft
Disteln" uit Duitsland. Het Duitse gemeng-
de koor dat uit ongeveer 55 leden bestond
zong voor de middag in de Christus Koning
Kerk, waar zij na afloop op koffie en krente-
brood werden getrakteerd.
Daarna trok de stoet naar Hotel Bakker waar
de heer Tap hen namens het Vordens Man-
nenkoor welkom heette en hij de hoop uit-
sprak dat ze een aangename dag in Vorden
zouden hebben. De heer Tap hield zijn toe-
spraak in het Duits. Hij vertelde hoe het Vor-
dens Mannenkoor tot stand is gekomen en
welke aktiviteiten zij in Vorden ontplooien.
Voor de pauze zongen de Duitse gasten een
aantal liederen in het lichte genre, die kort
maar goed werden afgewerkt. Het koor werd
gedirigeerd door de heer Eugen Spengler.
Het koor vond het jammer dat het hun niet
meer was gelukt om een Nederlands stuk in
te studeren. De zaal reageerde enthousiast
op het optreden van het Chorgemeinschaft.
Na de pauze was het de beurt aan het Vor-
deng Mannenkoor onder leiding van diri-
gent Bert Nijhof. Het gezellig samenzijn
werd besloten met een toespraakje van één
van de leden van het Chorgemeinschaft. Hij
had hier erg zijn best voor gedaan want hij
hield de toespraak in het Nederlands, waar-
bij het het Vordens Mannenkoor voor een
tegenbezoek aan Disteln uitnodigde.

Israel-zondag: 4 oktober
Voor de Gereformeerde kerken in Neder-
land en ook voor de Nederlandse Hervorm-
de kerk is het a. s. zondag 4 oktober Israel-
zondag.
Op deze dag wordt in de kerkdiensten spe-
ciale aandacht gevraagd voor de wortels van
het Christendom die te vinden zijn in het Jo-
dendom.
Israël helpt ons het Oude Testament (de Te-
nach) te lezen en vandaaruit het Nieuwe
Testament.
In vele Hervormde gemeenten is er ook en
kollekte bestemd voor de het werk van de
Hervormde Raad voor de verhouding van
Kerk en Israël.

Jeugddienst en avonddienst
De maandelijkse Jeugddienst zal a.s. zon-
dagmorgen 4 oktober gehouden worden in
de Hervormde dorpskerk te Vorden.
In deze dienst hoopt voor te gaan ds. R. Gie-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden
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thoorn, provinciaal jeugdwerk adviseur en
wonend te Arnhem.
Iedereen is er hartelijk welkom.
Er is a. s. zondagavond 4 oktober, de eerste
zondag van de maand, ook een avonddienst
in de dorpskerk.

Nieuwjaar voor Israël: 5472
Het volk Israël viert deze week, wereldwijd,
op dinsdag 29 september en woensdag 30
september het Nieuwjaarsfeest, "Rosh Has-
jana".
Voor het joodse volk begint dan het jaar
5472.
Volgens de overlevering tellen zij namelijk
vanaf de schepping. Het joodse nieuwjaars-
feest is een feest van inkeer en bezinning, dat
spoedig gevolgd, wordt door de Grote Ver-
zoendag, "Jom Kippoer", donderdag 8 okto-
ber. We wensen Isreal een "tov", een goed
nieuwjaar toe!

Dierendag, 4 oktober
De dierendag, 4 oktober, valt dit jaar op een
zondag. Het is de sterfdag van Franciscus
van Assisi.
Vijftig jaar geleden werd zijn sterfdag verhe-
ven tot wereld-dieren-dag. Franciscus praat-
te met de dieren, zijn medeschepselen. In
onze tijd is dieren-bescherming geen senti-
menteel gedoe, maar nog altijd bittere nood-
zaak.
De kans is groot dat a. s. zondag in menige
kerkdienst in lied en prediking ook het dier
in het vizier komt. Hoe gaan wij met de die-
ren om?
In de Bijbel worden de dieren heel vaak aan
de mensen ten voorbeeld gesteld! De fran-
caise Carmen Bernos de Gasztold schreef
"Prières dans l' Arche". Roei Houwink ver-
taalde deze "Gebieden in de ark" in het ne-
derlands.
De bekoorlijke kracht ervan is dat de dieren
in de ark in hun eigen waarde worden gela-
ten en niet spreken namens de mens.
Eén van deze gebieden geven we hier graag
volledig weer, in het kader van de "vijftigste
dierendag" op a. s. zondag.

Gebed van de duif.
De Ark wacht,
Heer,
de Ark wacht op Uw goedertierenheid
en het teken van Uw vrede....
Ik ben maar een simpele duif.
Simpel
als al het zachte dat van U komt.
De Ark wacht.
Heer!
Zij heeft geleden....
Laat mij haar
een groen twijgje mogen brengen
als teken van hoop en vreugde
en in het hart van haar verlatenheid
de smetteloze genade mogen plaatsen
waarmee Uw liefde mij heeft bekleed.
Amen.

Geboren: Geen;
Ondertrouwd: G.R. Brandenbarg en
W.Th.G.M. Beunk;
Gehuwd: Th. Huntink en J.A.M. Waarle;

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 3 en zondag 4 oktober dr. van Ton-
geren. Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
damorgen s.v.p. boodschappen en dringen-
de konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKEND/A VOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 3 oktober 12.00 uur tot maandag 5
oktober 7.00 uur dr. Wegchelaer. Komende
week avond- en nachtdienst ook dr. Weg-
chelaer.

TAFELTJE-DEK-Je
Inlichtingen bij mevr. Takkenkamp, tel.
1422. Bellen tussen 8 en 9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

TAXIDIENST

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

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

OGZO ZIEKENFONDS

, Groodbod, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
Overleden: Geen. _ 't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

WEEKENDDIENSTEN

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 4 oktober 10.00 uur ds. J. Zijlstra.
19.00 ds. J. Zijlstra.

HERVORMDE KERK
Zondag 4 oktober 10.00 uur: ds. R. Gie-
thoorn, Arnhem. Jeugddienst.
19.00 uur: ds. J. Veenendaal.

WEEKENDDIENST TANDARTS
B. Sombekke, Eibergen, tel. 05454-1329.

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av.
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30.

DIENSTREGELING APOTHEEK

De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN

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

POLITIE

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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I\I ion9« l̂{
t! VÜy^i <~~» ^---tt'-^S&'tW l • l

lV
l l
• V s ^^St̂ H»*^ y /*

^^aar^^r^
^4

Patat frites

li9
baal l kilo
van 1,59
nu voor

i ifv:ii

l

^>^ Chinese
l sperciebonen
l fors Wik, 567 gr.
^ van 1,59
^ voor

V v^> +• 4*^•X ^^JB» •• ̂ JSa^.^

11
.x_

•D
i
11

tF>^

kruidenier
Raider triopack
van 1,69 voor

Klinkhamer
Groninger koek
gember, vruchten of
rozijnen, van 2,29 voor.

Mini koetjesrepen
grote zak
van 2,39 voor

Driehoek
Amsterdammers
pak 6 st., van 1,49 voor_

Smarius beschuit
pak a 2 rol
van 1,49 voor

Nu weer volop voorradig!

Gevulde
speculaas pak
± 250 gr, van 1,39 voor_

Kersen op lichte
sirOOp grote pot
850 gr., van 2,59 voor.

Lux toiletzeep
pak a 3 stuks
van 1,79 voor

Royal Club
Shandy krat 24 fles
deze week

Friki kuiken-
schnitzelsPaka2st.
van 3,55 voor

4 oktober
werdddferendigl

Verwen uw huisdier
eeosextral

Bonzo brokken
baal a 3 kilo
van 8,95 voor

Purina katmenu
of zeebanket
groot pak 850 gr.
van 3,89 voor

Tompoes brokjes
groot blik 810 gr.
van 1,89 voor

Uit de diepvries!
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Turbo-auto
met afstandsbe-
diening
van 22,50 voor
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Babypop
met kleertjes
en 2 asseccoires b= IL
van 19,95 voor

Lobelio

Labello
lippen

pommade
van voor

Kinder
figuur

kussentjes
leuk op bed
van 9,95 voor

Moezel
glazen

op groene voet
.van 1,98 voor

Minou Panties
div. kleuren p.st. 2,95

maat 36-44,
NU 3 paar

AANBIEDINGEN v

de ouderwetse

Notaris handappels
3 x l kilo

Groenten 1-10 t/m
3-101981

goudgele

Andijvie 2 kilo

vers gesneden

Soepgroente
voor een heerlyke pan
soep. Bakje a 150 gram
van 95 voor

per kilo

heerlijke handperen

Bonne Louise
3 x l kilo

pracht Cyclame
diverse tinten

2 stuks voor
lichte plaats - regelmatig
tot onder de potrand
laten volzuigen in ^
handwarm water.

pracht

Herfstboeket
LET OP:
MAANDAG-DINSDAG-WOENSDAG
treft u een aktuele DAGAANBIEDING

aan op het bord
voor de zaak.

Reklames slagerij geldig van 1/10 t/m 3/10 - 1 981

Rib- ^ ^ , , ̂  Fricandellen
karbonade
1000 gram

5 stuks.

Haas
karbonade
1000 gram

Schouder-
karbonade
1000 gram

Ossenstaart
500 gram

Kalfsgehakt
100 gram

Salami
100 gram

Johma
ravigotesaus
150 gram
Boeren
leverworst
per stuk, 300 gram

Speklappen
1000 gram

Verse worst
1000 gram 798

Gehakt
half om half
1000 gram

Piasbaby 'April'
van 4,45 voor

gterij
lenkes

uessenjenever
fles l liter
van 13,45 voor

Gibalbin
Andalucia
een droge Spaanse witte
wijn, nu per fles

Cafèmel
halfvolle koffiemelk

fles l liter
van 1,85

J voor

Zeeuws meisje
500 gr., van 1,67 voor .

Mona dessertvla
0,5 liter van 1,65 voor,

Crox halvarine
kuip 500 gr.
van 0,96 voor

Classe Royal

krat 24 fles
van 8,25

Coberco
dagverse halfvolle melk
l liter
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Melkbrood
800 gr., gratis gesneden .

Tarwerogge
800 gr., gratis gesneder

Krentebollen
zak 6 stuks, nu
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Wij willen langs deze weg ie-
dereen bedanken voor alle ge-
jlukwensen, bloemen, kaarten
ien kado's die wij mochten ont-
,vangen tijdens onze huwelijks-
dag. U allen hebben ervoor ge-
zorgd dat het een welgeslaagde
dag werd

JOKE EN PAUL ZENTS

Ruurloseweg 107
Kranenburg - Gem. Vorden

Graag willen we iedereen be-
danken voor alle gelukwensen,
bloemen, kaarten en kado's die
wij bij ons 25-jarig huwelijks-
feest hebben ontvangen. Mede
hierdoor werd het voor ons een
fijne dag

B. STEENBREKER
M. STEENBREKER-

GIESEN

vlolenweg 26
7251 EE Vorden

Ons eens luidend oordeel is...
dat onze 25-jarige trouwdag
(28 aug j.l.) mede dankzij uw
belangstelling, gelukwensen,
planten en kado's voor ons een
groot feest is geworden. Aan al-
len hartelijk dank

Herman en Annie
Berends

Lindenseweg 19,7251 NJ Vor-
den.

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die wij op on-
ze trouwdag ontvingen, dan-
ken wij U allen hartelijk

THEO en ANS HUNTINK

Vorden, oktober 1981.

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

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

Rijdt Fongers
Een toer-, sport-, trim- of race-
fiets haalt u bij:
Barink, Nieuwstad 26

Bestel nu: uw bloembollen-
pakket. Eerste kwaliteit.
60 tulpen in 4 soorten, 1 5 hya-
cinten, 20 narcissen, 30 crocus-
sen.
125 stuks voor slechts f 25,-.
Levering gratis. Oct-Nov.
Telefoon 01719-15308. Na
18.00 uur.

Met het hele gezin naar de Flo-
ralia-tentoonstelling a.s.
weekend. DOEN!

Vanaf 30 september ontvangen
wij iedere woensdagmiddag en
zaterdag weer eikels. Ameri-
kaanse en Hollandse apart hou-
den en zonder stenen en dop-
pen.

• Boomkwekerij M.G. Spiegelen-
berg BV — Ruurloseweg 26 —
Vorden Telefoon 05752-
1464.

Komt u ook op de Floralia-ten-
toonstelling a.s. vrijdag, zater-
dag en zondag in het Dorpscen-
trum?

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

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

BENNIEOVERBEEK
en

EVERDIEN GROOT JEBBINK

Wij gaan trouwen op donderdag 8 oktober
om 13.45 uur in het gemeentehuis
Kasteel Vorden.

Om 14.15 uur is de kerkelijke inzegening
in de Hervormde kerk te Vorden.

Receptie van 16.15 tot 17.15 uur in zaal
„De Herberg", Dorpsstraat 10a, Vorden.

Vorden, oktober 1981

Hamsveldseweg 4
Nieuwstad 36

Toekomstig adres:
H.K. v. Gelreweg 3, 7251 XK Vorden

SS SS-SS-SS

ouders

A. MARIS

F. MARIS-OP DEN DRIES

hun veertigjarig huwelijk te herdenken.

Jennieen Dies
Annemieke
Martijn

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30-17.30 uur, in café-
restaurant „De Herberg" te Vorden.

7251 AP Vorden, oktober 1981
van Vollenhovenlaan 7

1906

1981

Het bestuur van de „Vereeniging tot bevordering van het
Marktwezen in de gemeente Vorden" heeft het genoe-
gen U uit te nodigen tot het bijwonen van een

RECEPTIE

ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereni-
ging-

Deze receptie zal worden gehouden op zaterdag 10 okto-
ber 1981 van 14.30 -16.30 uur in Hotel Bakkerte Vorden.

Het bestuur voornoemd,
A.J. Zweverink, voorzitter
J.J. van der Peijl, secretaris

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te be-
danken voor de vele blijken van medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorg-
zame vader en opa

Gerrit Jan Schurink

betuigen wij U langs deze weg onze oprechte dank.

Uw aanwezigheid, deelneming en persoonlijk woord zijn
ons tot grote steun

Mede namens kinderen en kleinkinderen
T. Schurink-Groot Jebbink

Zaterdag 3 oktober a.s. hopen wij met onze
kinderen ons 40-jarig huwelijk te herden-
ken.

HJ. BROEKGAARDEN

HA BROEKGAARDEN-TIESSINK

Receptie van 3 - 5 uur, Zaal-Restaurant „De
Boggelaar", Vordenseweg 32, Warnsveld.

7231 RE Warnsveld
Geesinkweg 8

{In plaats van kaarten)

Op zaterdag 10 oktober a.s hopen onze ouders en groot- <>

Vorden, september 1 981
Margrietlaan 19

Dankbaar voor alles wat hij door zijn liefde en zorg voor
ons is geweest, geven wij u kennis, dat vrij onverwacht
van ons is heengegaan, mijn geliefde man, onze lieve va-
der en opa

JAN GROOT ENZERINK
echtgenoot van Aaltje Teunissen

op de leeftijd van 82 jaar.

Vorden: A. Groot Enzerink-Teunissen

H.W. Vruggink-Groot Enzerink
D. Vruggink
Alie en Arie
Wilma

HJ. Groot Enzerink
W. Groot Enzerink-van Amerongen
Jannet
Jan

7251 PN Vorden, 26 september 1 981
Deldenseweg 1 3

De begrafenis heeft woensdag 30 september te Vorden
plaatsgehad.

Wij willen U allen hartelijk danken voorde belangstelling
die wij ondervonden hebben bij de opening van onze
speelgoed en kadozaak. Het was allemaal erg hartelijk en
positief. Wij zullen ons best doen om aan Uw verwach-
tingen te voldoen in de zin van een goede service.

Reinier en Riet Poelman
v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 1 2
Vorden

Bij voldoende belangstelling wil ik binnenkort starten
met

Gymnastiek voor moeder en
peuter
(peuters van 1 tot 4 jaar)

Voor nadere inlichtingen en opgave:

Mevr. Wullink. Almenseweg 1, Vorden. Tel. 2281

HENGELSPORTVERENIGING

„DE SNOEKBAARS"
Door deze nodigen wij onze leden en echtgenoten

of verloofden uit voor de

FEESTAVOND
op zaterdag 17 oktober in Zaal „De Herberg",

Dorpsstraat 10a, Vorden.

AANVANG: 19.30 UUR VRIJ ENTREE

HET BESTUUR

Doe mee met de

TEKENWEDSTRIJD
van

L0GA
voor de

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

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

Prijsuitreiking in bibliotheek, door Anna-
bet Stam, 14 okt. 2 uur!

i

zondag 4 oktober

LEMON FIVE

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

VOORAtOW

Wapen- en Sporthandel

Martens
lffds doeltrefferuil

Zutphenseweg Vorden

Te koop: voederbieten en 300
ouderwetse blauwe en 400 ro-
de dakpannen.
A.W. Horsting, Ruurloseweg
88, Vorden. Tel. 05752-6824.

Yoga in Vorden
Theo de Gans, leraar van de
Stichting Yoga en Vedanta in
Dorpscentrum, dinsdag 6 okto-
ber van 9.1 5-10.1 5 uur. Voor
meer inlichtingen 08338-
3143.

Woonruimte gevraagd voor
scholier. Omgeving Vorden en
omstreken.
Fam. H. Schot, Ruurlo. Tel.
05735-1695.

Jan Memelink, Riethuisweg 1,
Vorden.
Vermist pink van ongeveer an-
derhalf jaar oud. Vermist sinds
donderdagmorgen.

Te koop: aquarium 35x35x80
cm met kast f 200,-
B. Dimmendaal. Nieuwstad
1 8a. Vorden.

Te koop: peugeot 304, bj. '76
g.o.h. Tel. 05752-2722. Na
1 8.00 uur.

21 -jarige vrouw zoekt werk in
de huishouding van gezin, in-
stelling of horeca (ook serveren
e.d.). Ik ben in bezit van M.B.O. -
C.D.- diploma. Wie helpt mij
eraan? Contactadres: Klein
Brinke, Kruisdijk 7, 7251 RL
Vorden. Tel. 05752-1210.

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 7505

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

LOODGIETERSBEDRIJF

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

Natuurlijk
hebben wij Desiree!

In ons uitgebreide assortiment
hebben wij vanzelfsprekend ook
verlovingsringen. Desiree
verlovingsringen! "Een bekend
merk" zult u zeggen. Natuurlijk,
omdat we vinden dat een verliefd
hart recht heeft op het beste!

Desiree verlovingsringen zijn
er zowel in klassieke als moderne
vormgeving De keus is ongekend
veelzijdig.

Graag tonen wij u de uitge-
breide er~^ kollektie.

w

Desiree
verlovingsringen

uw juwelier

06 juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

V tl tlD \J vJ V VIIM \3 O VJ • tl vJ l IVI l IM V3 (met toestemming v/d kamer van Koophandel)

van donderdag 8 oktober t/m donderdag 5 november
t Zoals reeds in onze bekendmaking is aangekondigd, gaan wij stoppen met de verkoop van textiel.

25 /Q Gedurende de opruiming geven wij op alle textiel en mode 25%korting
Grijp deze extra kans.

KORTING HELMINK- ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN
TEL 1514
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en toch
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Bordeaux rouge,
A.C. 0,7 liter,
n fruitige frisse
rode wijn, op
kamertempera-
tuur drinken

l l

Medoc A.C. 0,7 liter,
een prachtige rode
Bordeaux wijn, die
reeds opdronk is.
Kan ook uitstekend
bewaard worden.
Fles - 2 uur van te
voren opentrekken

m
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iDruiven: Neen, geen
wijndruiven.
Echte fruitdruiven!
Een tros van een
toetje en slechts
199 per kilo.
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1979_
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1980
Bordeaux wit
demi-sec,
A.C. 0,7 liter,
n prettige frisse
witte wijn, die u
licht gekoeld
moet drinken

ISI

Entre deux mers,
A.C. 0,7 liter,
n lekkere witte

droge Bordeaux
wijn Koel ser-
veren

COtes du Bourg,
A.C. 0,7 liter,
een elegante rode
Bordeaux wijn
Reeds op dronk,
maar hij wordt er
beslist beter op
als u hem ± 3 jaar
bewaart

'Gravessuperieun
moelleux,
A.C. 0,7 liter,
een milde lichte
zoete wijn met
een eigen fraai
bouquet Gekoeld
drinken

K Prijs -slag brengt het wijnhuis Rieu et Cie. in Nederland
(We zijn niet voor niets de grote broer van het Wij npakhuis).

Franse^VGroente
en Frans Fruit

Blauwe druiven,
1e kwaliteit, "Lavallee," kilo^

1e kwaliteit Franse, kilo _

GrannySmith,
1e kwaliteit, kilo

Galia meloen,
per stuk_

199
199
249
299

Alléén verkrijgbaar in filialen
met een groente- en
f ruitaf del ing. Prijzen geldig
en met 10 oktober a.s.

Partij voordeel • Rode Franse wijnen
Chateau Saubotte,
A.C. 1979, 0,7 liter 'n rode
Bordeaux
Chateau Les
Charmettes,
A.C., 1979, 0,7 liter

Baron Talbert
CaillaC,0,7liter_

599

599

499

PandindeLussaudière,
0,7 liter

Corbières,
V.D.Q.S., 0,7 liter 3 voor
Minervois,
V.D.Q.S., 0,7 liter 3 voor
Cötes du Rhone,
A.C., 0,7 liter

10,00
10,00

449

Cötes du Roussillon,
A.C., 0,7 liter
Coteaux du Tricastin, AAn
A.C., 0,7 liter _ 44U
Beaujolais, cftn
roure, A.C., 0,7 liter _ OUo
MontagneSt Emilion, cnn
A.C., 0,68 liter Dao

Witte Franse wijnen
Witte tafelwijn, innn
0,7 liter _ 5 voor 1U,UU
Blanc de Blanc,
0,7 liter

549

749

Muscadet
A.C., 0,7 liter_
Sylvaner Riesling,
0,7 liter, 'n heerlijke witte wijn
uit de Elzas

Rosé d'Anjou,
0,7 liter...
Apostel rosé,
kruikje o,7 liter _

379
519

Duitse wijnen
Winzerdank,
0,7 liter__ 3 voor
ZellerSchwarze Katz,
0,7 liter
PiesporterMichelsberg,
0,7 liter
Liebfraumilch,
0,7 liter

10,00
599

479

Bereich Nierstein,
0,7 liter_ 479

Apéritiefs
Don Ra mos sherry
0,7 liter, "met Spaans
garantiezegel"—
Garvey sherry,
medium dry, 0,7 liter
Montilla,
kruik 2 liter
Martini vermouth,
rood of wit, 0,75 liter

499
599
899
525

Slagerij
Alléén verkrijgbaar in filialen met een slagerij.
Prijzen geldig tot en met 3 oktober a.s.

Varkensbraadstuk,
mager kilo
Varkensrollade,
mager kilo
Mals nasivlees,
kilo

11,98
11,48
10,98

Kruidenierswaren
Zuurkool,
pak 500 gram_.
Celderse rookworst,
± 225 gram
Zuurkoolspek,
ca. 250 gram
Frisdrank,

49
99

héél kilo 899

hele liter, sinas, cola of drink__ 69
Resi frituurvet,
pak 500 gram 199

wat u ook tegenkomt,
het is in één woord:

Sherry,
medium dry,
0,67 liter
3 voor

moo
Duyvis zoute pinda's,
zak 250 gram _.
California erwtensoep,
heel blik

Pindakaas,
pot 370 ml._
Bruine bonen,
heel blik_
Kapucijners,
heel blik

239
129
119
79
79

JAC. HERMANS
VOWIEN,Nieuwstad5

PRIJS-SLAG JAC. HERMANS
ZUTPHEN, Stationsplein 31
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CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag l oktober 1981
43e jaargang nr. 29

Volksfeest Linde-Vorden jubileerde
Wim Zweverink schutterskoning van 115de Lindese feest
Wim Zweverink van de "Steenkamp" (Hengeloseweg 3) uit Vorden is zaterdag
jl de nieuwe schutterskoning geworden van het aloude Volksfeest te Linde.
Toen de ruim negentig deelnemers aan het vogelschieten, na twee ronden nog
geen heslissend schot hadden afgevuurde, lukte het Zweverink om net voordat
men tot loting zou overgaan, het koninklijk schot te lossen. Hij was hiermee de
honderd-en-vijftiende koning van het oudste Volksfeest van de gemeente Vor-
den.
Het Lindese feest, zoals het in de volksmond wordt genoemd werd het afgelo-
pen weekeinde rondom de oude molen gehouden. Het is een soort jaarlijkse te-
rugkerende "reünie" van vele honderden oud-Lindenaren, die met hun aan-
hang, familie en kennissen het feest meemaken. Vooral de jongeren lieten zich
niet onhetuigd.

Toneelstuk
Voorafgaande aan het eigenlijke feest werd
donderdagavond in de feesttent een toneela-
vond verzorgd door de toneelvereniging
AEV uit Excl (bij Lochem). Er was veel be-
l angs t e l l i ng , ru im vierhonderd plaatsen wa-
ren bezet. Voorzitter Gerrit Groot Jebbink
was verheugd over de/e opkomst en memo-
reerde, na zijn welkomswoord, dat het dit-
maal een jubileumfeest was; het werd voor
de hondcrd-en-vijftiende keer gehouden.
AEV speelde hierna met verve het driebe-
dri jvigc blijspel De verloofde van mijn
vrouw. Voor hun goede spel kregen spelers
en speelsters na afloop bloemen van de
voor/itter; ook de regisseur, dejarige spelers
en het echtpaar Smale (dat souffleerde en
j u i s t zest ien jaar getrouwd was) werden niet
vergeten. Na afloop kon men nog enkele
uren gezellig dansen met de Vordense boe-
renkapel de Achtkastelendarpers onder lei-
ding van Joop Lauckhart. Twee conferen-
ciers zorgde voor de vrolijke noot tussen de
bedrijven door.

Vogelschieten
/aterdag, de dag van het eigenlijke Volks-
feest, was de belangstel l ing zeer groot. Al in
de morgenuren begon het vogelschieten,
waarvoor zich ruim negentig schutters opga-
ven. Jan Ween k, de oude koning, loste tradi-
tioneel het eerste schot, gevolgd door burge-
meester mr. M. Vundcr ink. Net voor het
afsluiten van de derde ronde knalde Wim
/weverink de vogel naar beneden en was
dus de n ieuwe koning. Zijn echtgenote me-
vrouw A. Zweverink-Gosselink werd konin-
gin. De verdere uitslag bij het vogelschieten
was:
2dc pr. Henny Gotink (kop); 3de pr. Jan
Wecnk ( r .v l euge l ) ; 4de pr. Henk Weenk (1.-
vleugel); 5de. pr. Tonny Lenselink (staart).
Ook bij het bel-en schijfschieten was deano-
mo groot. De uitslagen waren:
helschieten: 1. Jan Kornegoor; 2. Jan Was-
seveld; 3. Henk Huls t i jn ; 4. B. Wunder ink;
5. Jan Kornegoor; 6. T. Roeterdink.
Schijfschieten: 1. Jan Knoef; 2. B. Wunde-
rink; 3. Jan Kornegoor; 4. H. Meyerink; 5.
H. Gotink; 6. Jan Knoef.

Opening
's Middags om een uur vond de officiële
opening plaats, een en ander in het bijzijn
van de burgemeester, de koningsparen
1980 en 1 9 X 1 , de muziekverenig ing Sursum
''orda met korps d rumband en majorettes
en vele anderen. Voor/i t ter G. Groot Jeb-
bink dankte in zijn openingswoord de heer
Menkveld voor het beschikbaar stellen van
het feestterrein; voorts professor Hoefna-
gels, eigenaar van de molen, waar men de
at t r ibuten mag bewaren. Eveneens Sursum
roula dat het feest muzikaal opluisterde,
alsmede Jan Berenpas, die na vele jaren dit
jaar het vaandelzwaaicn had overgedragen
aan zijn opvolgers.
Het oude koningspaar Jan Weenken echtge-
note werd hierna "onttroond", waarna de
feestcommissie vervolgens het nieuwe ko-
ninspaar Wim Zweverink en echtgenote,
installeerde. Nadat Henk Nij land hierna het
vaandel had gepresenteerd, zwaaide Wim
Lebbink dit ter ere van het nieuwe konings-
paar. De burgemeester fe l ic i teerde de com-
missie met het honderd-en-vijf t iende feest
en zei "Het Volksfeest Linde is een van de
weinige Vordense verenigingen, die geen
gemeentelijke financiële steun nodig heb-
ben, omdat de onderlinge band van de inge-
zetenen zo goed is dat men dit zelf wel
"rond" maakt". Hij had grote waardering
voor bestuur en buurtbewoners voor deze
prijzenswaardige menta l i t e i t en complimen-
eerde de bevolking met het jubileum. Sur-

sum Corda gaf hierna onder leiding van
voorzitter Wim Wichers en met medewer-
king van tambor-maitre Ben Wunderink en
de jeugdige Jolanda Broekman een demon-
stratie van zijn kunnen , wat met luid applaus
werd gewaardeerd.
Volksspelen
De animo voor de volksspelen, die in de
feestweide werden gehouden, was zeer
groot. Bij het dogcarrijden voor dames, met
Herman Bogchelman en Gerrit Abbink "op
de bok" gaven zich liefst 124 dames op. De
uitslagen waren:
Dogcarrijden dames: 1. Reina Pelgrim-Riet-
man; 2. Karin Hey; 3. Dinie Lenselink-
Toonk; 4. M. Beumer-Eelderink; 5. Riette
Weenk; 6. A. Vliem-Reusink.
Doeltrappen dames: 1. R. Groot Jebbink; 2.
mevrouw A. Eggink-Lettink; 3. Berdi Len-
sel ink; 4. Rita Berends; 5. mevrouw R.
Hoeksma-Pelgrum; 6. Ada Roeterdink.
Sjoelen: l. Irna Hissink; 2. Henk Nijland; 3.
' ierrit Hietbrink; 4. Rita Berends; 5 M a r t i '

- r l i n i • '^ nPnn v ' .

Korfballen: (dames en heren): I. G.J.
Weenk; 2. mevrouw Hulstijn-Weemk; 3.
H.E. Bouwmeester; 4. W. Sloetjes; 5. G.E.
Bouwmeester; 6. B. Kettelerij.
Ballerospel: 1. Dinie Lenselink-Toonk; 2.
Maria Lebbink; 3. Jan Wasseveld; 4. B.
l larrnsen- 5. J. Groot Jebbink; 6. mevrouw
Vliem-Ruesink.
Ringwerpen dames: 1. mevrouw Havekes-
Eykelkamp; 2. mejuffrouw Caroline Rein-
ders; 3. mevrouw Bloemendaal-Branden-
barg; 4. Agnes Havekes; 5. mej. Gerrie
Vliem; 6. mevrouw Vliem-Kreunen.
Kegelen: 1. G. van Asselt-2. Peter Niels; 3.
Wim Lettink; 4. Henk Hulstijn; 5. G. van
Asselt; 6. T. Roeterdink; 7. H. Groot Jeb-
bink; 8. G.J. Vliem CG Zn.

Kinderspelen
De kindercommissie onder leiding van de
heer D. Lenselink had als vanouds voor de
jeugd een leuk programma in elkaar gezet.
De spelletjes voor de kinderen van 6 tot en
met 14 jaar werden in de tent gehouden. De
animo was groot. Er werden in totaal zo'n
240 zakjes met snoep (inclusief ijscobonnen
en ritkaarten voor de draaimolen van de fa.
Wiegcherink) uitgereikt. De uitslagen wa-
ren:

Jongens en meisjes tot 6 jaar: 1. Andre
I larmsen; 2. Reinie Bretveld; 3. Nancy Rut-
gers; 4. Greet Groot Nuelend; 5. Nanda
Mombarg; 6. Andre Vliem; 7. Erwin
Weenk; 8. Gerrit Jan Knoef; 9. Ard Kettele-
rij; 10. Joanna Wiggers; 11. Renate Roeter-
dink; 12. Niels Groot Jebbink; 13. Robert
Vliem; 14. Martijn Rouwen.
Meisjes 7-8 jaar (bal in mand): 1. Esther
Staal; 2. Henrike Bretveld; 3. Bianka Walge-
moed; 4. Yvonne Koning; 5. Martine Lense-
l ink; 6. Bianka Weyenberg; 7. Sandra Knoef.
Jongens 7-8 jaar (busgooien): 1. Andre
Zweverink; 2. Herbert Harmsen; 3. Henri
Eggink; 4. Geert Lettink; 5. Rudi Lichten-
berg; 6. Chr. Wichers; 7. Andre Snellink; 8.
Erik Lattink.
Jongesn 9-10-11 jaar (zaklopen): 1. Wil-
fried Lichtenberg; 2. Andre Eggink; 3. Arjan
Mombarg; 4. René Mombarg; 5. Bert Hen-
driksen; 6. Andre Hietbrink; 7. Edwin
Schouten.
Meisjes 9-10-11 jaar (planklopen): 1. A.
Sloetjes; 2. Jo Lenselink- 3. S. Groninger; 4.
M. Schouten-5. W. Stokkink; 6. Janet Len-
selink; 7. F. lettink; 8. W. Bloemendaal; 9.
E. Ruiterkamp; 10. J. Beumer; 11. Ester
Wentink; 12. A. ten Pas.
Jongens 12-13-14 jaar (zaklopen): 1. Mar-
tin Klompjan; 2. Han Berenpas; 3. Patrick
Haccou; 4. Gerrit Uilenreef; 5. Hans Rein-
ders; 6. Marco Bosch; 7. Ronald Bos.
Meisjes 12-13-14jaar(stoelendans): 1. Wil-
ma Zweverink; 2. Marga Wenninkmeule; 3.
Berdie Lenselink; 4. Ina Sloetjes; 5. Erna te
Pas; 6. Annet Weenk; 7. Margriet Brummel-
man

's Avonds was het zeer druk en gezellig met
muzikale medewerking van de Flamingo's.
Ookde draai-en zweefmolen waren druk be-
zet, terwijl de andere attracties goede zaken
deden. Al met al een buitengewoon geslaag-
de 115de Volksfeest Linde.

Nutsfloralia
As. vrijdag opent Floralia weer de deuren
voor de jaarlijkse bloemententoonstelling,
welke gehouden wordtin het Dorpscentrum
op 2, 3 en 4 oktober.
Op deze tentoonstelling zullen de stekplan-
ten, die in het voorjaar uitgereikt zijn, te be-
zichtigen zijn. Het bestuur van Floralia
hoopt vele inzendingen te krijgen.
Ook de resultaten van de bloemschikcursus
zult u kunnen bewonderen op de tentoon-
stelling en gezien het grote aantal cursisten
(39), zal deze inzending een grote plaats
innemen. Het bestuur hoopt dat cursisten
van voorgaande jaren hun beste beentje
voor zullen zetten en iets inzenden.
De inzendingen worden gekeurd door een
vakkundige jury. Er zijn weer talrijke mooie
prijzen voor de winnaars.
Ook de Vordense bloemisten zullen hun
medewerking verlenen om van deze ten-
toonstelling een succesvolle te maken.
De fa. Spiegelenberg en Kraaykamp zullen
met een stand vertegenwoordigd zijn, e-
venals de fa. Klumper en Fa. Dijkerman.
Zoals reeds een paarjaar het geval was, zal
ook de Tuinbouwschool uit Borculo met
een stand aanwezig zijn. Tevens zal er een
bijenstand komen. Het wordt dus weei uo
moeite waard om deze tentoonstellinp te ho

l oktob

Schooltouwtrektoernooi
op zaterdag 3 oktober
Op /aterdag 3 oktober /.al er in Vorden een
un iek exper iment op touwtrekgebied plaats-
vinden. De plaatselijke touwtrekvercniging
Vorden heeft namelijk voor het eerst in zijn
geschiedenis een Schooltouwtrektoernooi
georganiseerd, dat gehouden zal worden op
het clubterrein nabij het Medler (Ruurlose-
weg).
Alle Vordense basisscholen hebben mede-
werking gegeven. De ploegen worden sa-
mengesteld uit jongens en/of meisjes van de
leeftijd 10-11 en 12 jaai.
Elke deelnemer krijgt een blijvende herinne-
ring. Het is de bedoeling van de TV Vorden
om meer animo te kweken bij de jeugd voor
de touwtreksport, die landelijk (en met na-
me in het oosten) in de lift zit.

Plattelandsvrouwen
De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd.
Vorden heeft het seizoen geopend met een
goed bezochte avond. Deze avond werd ver-
zorgd door de aktrice Nel Kars, met haar
programma "Carré Vrouwen".
Nel Kars speelde solotoneel, het program-
ma werd door haar gespeeld monoloog.
Voor de pauze maakte haar monoloog "Ik
wil over Hannie Schaft niet praten" erg veel
indruk in de zaal. Na de pauze bracht zij o.a.
"Zusters" een monoloog over Mina Kruse-
man. Ze wist ook deze aktrice uit de vorige
eeuw zeer duidelijk neer te zetten.
De volgende aktiviteiten zijn:
8 oktober halve dagreis naar de Herfstflora
in het Singer Museum te Laren; 28 oktober:
Dhr. Dubois uit Urk met een dialezing over
het leven van de Urker vissers en het kerk-
schip "De Hoop".

KPO opende seizoen
De KPO afdeling Kranenburg/Vorden heeft
het nieuwe seizoen 1981/1982 geopend met
een drukbezochte eucharistieviering in de
Kranenburgse parochiekerk. Hierna opende
voorzitster mevrouw Hermien Wiggers-
Spekreize de eerste avond in zaal Schoena-
ker met een welkomstwoord, speciaal tot de
spreekster van de avond mevrouw Hiddink
uit Lochem, voorts pastoor van Zeelst ofm,
de leden en het nieuwe lid mevrouw Mul-
link.
De voorzitster deed enkele mededelingen
omtrent de samenwerkingscursus, die in sa-
menwerking met de Kring de Graafschap
wordt gehouden. De leerbewerkingscursus
gaat wel door. Hiervoor meldden zich der-
tien dames/leden. Mevrouw Hiddink ver-
zorgde hierna de avond met als thema:
Boekbespreking. Het was muisstil in de zaal
toen zij ruim twee uur lang op zeer boeiende
wijze, de streekroman De Grijze Hoeve van
J. P. Zomers-Vermeer geheel op haar eigen
wijze in dialect behandelde. Met levendige
gebaren verduidelijkte zij een en ander.
Geen wonder dan ook dat de zaal langdurig
applausiseerde voor deze boeiende avond.
De voorzitster dankte haar hartelijk en bood
een attentie aan.
Het winterprogramma werd hierna bekend
gemaakt tot en met december. Dinsdag 29
september Dag voor alleenstaanden in
Baak. Dinsdag 20 oktober: inleiding heer J.
Kettelarij over bloemen, planten en tuinen
(met dia's). Dinsdag 17 november; Barones-
se E. Sloet tot Averlo uit Zevenaar met als
thema: Acupunctuur. Dinsdag 22 decem-
ber: Kerstavond.

Verenigingen tevreden over
Dorpscentrum
De Algemene Ledenraad van de Stichting
Dorpscentrum Vorden, bestaande uit de ge-
bruikers van het Dorpscentrum hield afgelo-
pen vrijdag 24 september 1981 in het Dorp-
scentrum haar jaarlijkse vergadering. De
voorzitter van het Dorpscentrumbestuur, de
heer A.J. Zeevalkink, kon praktisch alle ge-
bruikers begroeten. De vergadering werd
geinformeerd over allerlei lopende zaken.
De jaarstukken over 1980 werden na een
toelichting van de penningmeester, de heer
L. Schoolderman, voorkennisgevingaange-
nomen. Bij de bespreking van de in de Wel-
zijnsnota vermelde klachten, bleek, dat alle
gebruikers bijzonder ingenomen zijn met de
hele gang van zaken bij het Dorpscentrum.
Uiteraard blijven er wel wensen over, maar
van een ontevredenheid bleek allerminst
sprake.
De aanwezigen verzochten het bestuur er
meer bekendheid aan te geven, dat het mo-
gelijk is grote begrafenis-bijeenkomsten in
het Dorpscentrum plaats te laten vinden
indien de ruimte aan het Jebbink ontoerei-
kend is.
Met de wisseling in het bestuur, mevrouw
W.H.J.B. Lubberdink-Schreurs namens de
sociaal-kulturele verenigingen in de plaats
van mevrouw C. Spiegelenberg-Gijssen,
kon de vergadering zich verenigen.
De voorzitter sloot met voldoening over de
inbreng van de aanwezigen de vergadering.

Herfsttoertocht
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders" is
voornemens om elk jaar in de maand sep-
tember een Herfsttoertocht te organiseren.
De belangstelling hiervoor is buitengewoon
groot. Dit keer gingtn in totaal ruim 200 per-
sonen van start. Aan de 80 kilometer werd

Opening van de Wigwam

Het pand waar voorheen de speelgoedzaak van de firma Koerselman was gevestigd is dezer dagen "De Wigwam" geopend. Eigenaresse is de fa-
milie Poelman.
De familie Poelman verkoopt eveneens speelgoed- en cadeauartikelen. Deze afdelingen zullen in de toekomst verder worden uitgebreid.
Bovendien bevat de artikelenpakket onder andere bouwpakketten van schilderwerk e.d. In dit genre zal de markt de komende tijd verder worden
afgetest.
Op bijgaande foto's ziet U dat de heer en mevrouw Poelman er echt iets van gemaakt hebben. Voor onze winkelstand zeer belangrijk, dat in dit
pand weer een zaak gevestigd is.
Wij feliciteren de heer en mevrouw Poelman met de opening en wensen hen veel succes in Vorden.

Orienteringsrit
"De Graafschaprüders"
Aan de Orienteringsrit die door "De Graaf-
schaprijders" uit Vorden werd georgani-
seerd namen in totaal 49 personen deel. De
rit die geheel door de omgeving van Vorden
voerde was uitgezet door de heer J. Luiten
en G. Versteege.

De uitslagen waren als volgt: Auto's A-klas-
se: 1. W.D. Wisselink, Ruur loOs t ra fpun ten ;
2. A. Woudstra, Damwoudc 2 strafpunten;
3. B. Regelink, Vorden, 31 strafpunten.

Auto's B-klasse: l . H.J. Cortumme, Toldijk
97 strafpunten; 2. E. Klein Teeselink, Hol-
ten 160 strafpunten.

Toerklasse auto's en motoren: 1. H. v.d.
Maat, Wierden 62 strafpunten; 2. G. Lcnse-
link, Hengelo 62 strafpunten; 3. A.J. Derk-
sen, Hengelo 92 strafpunten.

De poedelprijs in de A- en B-klasse werd ge-
wonnen door P. Platenkamp uit Zutphen
met 342 strafpunten.
In de toerklasse werd deze gewonnen door
H.C. Bulten uit Vorden met 283 strafpun-
ten.

Herfstfietstocht op 25 oktober
De R.T.V. \1crakker-Wichmond s l u i t haar
wielersei/oen op 25 oktober af met een
herfstfietstocht. Als laatste evenement van
de vele jaarlijkse aktiviteiten heeft de organi-
satie een fraaie, bosrijke route uitgestippeld.

Deze route, aangegeven met de welbekende
R.T. V.-bordjes, is opgezet voor het hele ge-
zin, voor trimmers en voor recreatierenners,
want men heeft voor deze tocht gekozen
voor rustieke en landelijke wegen. Boven-
dien kan men kie/en uit twee afstanden: 30
en 60 km. Enkele bekende plaatsen waar de
route langs zal leiden: de Uilenpas, Laag-
Keppel, Velswijk en 't Kervel bij Hengelo.
Voor een ieder is er startgelegeneheid in de
naaste omgeving van zijn woonplaats, want
er zijn v ie r startplaatsen ingericht. Deze be-
vinden zich te Wichmond bij café Worm, te
Hengelo bij café Wolbrink, te Vorden bij ca-
fé de I lerbcrg en in Steenderen bij café Beu-
seker.
Het inschrijfgeld bedraagt evenals voor-
gaande jaren vijf gulden. Alle deelnemers
krijgen hiervoor één consumptie en na vol-
tooiing van de tocht krijgt men als herinne-
ring een medaille aangeboden.

Fraai succes
De Yordense eoop. /uivelfabriek had woensdag de vlag in top, vanwege een op-
.nerke l i jk succes hij de nat ionale kaas keuring van de Kon. Ned. Zuivelbond, wel-
ke in Den Haag word gehouden ter gelegenheid van de jaarvergadering.
In de catagorie 4-maandse Goudse kaas werd een gouden medaille behaald met
96 pun ten , het hoogste aantal punten dat op deze keuring werd toegekend.
Daarnaast werd in de categorie overjarige kaas met 91 punten een zilveren me-
da i l l e verkrenen.

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

ledere eerste maandag van de maand schrij-
favond Amnesty In ternat ional .

1 okt. Bloemschikcursus Floralia
2 okt. Bloemententoonstelling Floralia,

Dorpscentrum
2 okt. Tentoonstelling PKV, /aal de Her-

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

zaal E i jke lkamp, Vorden
3 okt. Bloemententoonstelling Floral ia ,

Dorpscentrum
3 okt. Tentoonstelling PKV', zaal de Her

berg, Vorden
4 okt. Bloemententoonstelling Floral ia ,

Dorpscentrum
4 okt. Tentoonstelling PKV, zaal de Her

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

Bakker, Vorden
8 okt. Bejaardenkr ing Dorpscentrum
8 okt. Dag van het brood

13 okt. Bejaardenkring Dorpscenirum
14 okt. Filmavond St icht ing Jeugdsoc
17 okt. Feestavond Hengelaarsver.

De Snoekbaars
20 okt. K.P.O.
21 okt. H.V.G. Vorden Dorp
22 okt. Bejaardenkr ing reis je
27 okt. Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
27 okt. Bejaardensoos Kranenburg
29 okt. Ringverg. II V 'G . loon Kortoom>
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NEDERLANDSE
HOVENIERS EN

GROEN VOOR ZIENERS

HOVENIERS MET
ERKENNING

Ook hebben wij voor U.
Tuinturf Potgrond
Zwarte grond Straatzand
Sta l mest Gedr. mest
Rondhout palen Vijverplastic
Veldkeien in vele maten enz. enz.

ALLES VOOR UW TUIN
Heide in vele soorten
Coniferen zowel haag als solitair
Vaste planten in vele soorten
Rhododendron's en Azalea's
Dwergconiferen en klimplanter

Bezorgen geen probleem.
Deskundig advies gratis.

| VERKOOP ALLEEN OP ZATERDAG | S

HOVENIERSBEDRIJF en KWEKERIJ i
G.J. BOSMAN i

Kervelseweg 23 Hengelo (Gld) Tel. 05753-2619

Praat ook eens
met de Rabobank

over uw
verzekeringen.

Iedereen is wel ergens voo.
verzekerd. U dus ook. Klopt hei
allemaal nog. Want als er iets niet
klopt, merkt u dat meestal te laat.

Vraag daarom eens naar ons
testboekje 'Zeker voor Onzeker'.
Het ligt voor u klaar.

ZEKER
VOOR
ONZEKER
Rabobank O

Rabobank S
Voor een verzekerder gevoel

00.95

Voor al uw
Verwarmingen
loodgieterswerker,
allesbranders voos
"•-.v. etc.

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

—-

DL

reisbureaus

J.u. HARREN '>
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-133-'

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Er is stretch in
flanel en corduroy.
Met keus genoeg
in de nieuwe
modekleuren.
Met prijzen voor
een pantalon vanat

f89,-

Zijn voorkeur voor stretch
Begrijpelijk waarom hij graag stretch draagt ..

t Zit lekker makkelijk en je bent tóch gekleed. Daarom!

MODEHUIS

FASHION

VORDEN TEL. (0575i?) 1381

15

Volkoren brood.
Gezond en lekker en natuurlijk
verser bij

Warme Bakker
OPLAAT
Zo uit de oven in de
winkel

WEEKENDREKLAME:

TOMPOUZEIM
Warme Bakker Oplaat bakt het voor U

De beste
professionele kettingzagen

zijn "directe afstammelingen" van
Sachs-Dolmar!

Sachs-Dolmar professionele kettingzagei

Grote vermogens... licht te hanteren. "̂̂

Bedrijfszeker, optimale trillings- en peluiddempmg en uiterst veiligT

Wij adviseren u graag over uw

Sachs-Dolmar kettingzaaq!

SACHS
DOLMAR

barendsen
Zutphenseweg - Vorden

W meubels
stofferen
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar,
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

l

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

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

Welkoop da's kwaliteit tegen lekker lage prijzen!

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

Van f 12,55
Voor10*

Purina
katmenu

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

Van f 4,15
Voor

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

HENCELO-C, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

f doet z'n naam eer aan! 9



Speelgoed- hobby-
en kadoartikelen

Wij zijn nu ook de
woensdagmiddag open

Poelman v/h Koerselman

Tel. 05752-1364. Burgemeester
Galleestraat 12

VOOR BEKALKING
VAN UW BOUW- EN WEILAND
Bevat ongeveer 45%droge sto*

De droge stof bevat 200 Kg. zuurbmdende waaro
4 kg. N
8 kg. P205
1-6 kg.k20
8 kg. MgO

Alle inlichtingen te verkrijgen bi

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

Soepele dames moccasin
aantrekkelijk voor elke voet.
loopt door weer
en wind.

KONAUHUUT

Schoenen
Lederwaren

Reparat ie

M SIKKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

* Mister 1B
t~Steami

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

INSTALLATIE- EN SERVICEBEDRIJF

LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Aanleg en onderhoud:
centrale verwarming
gas- en waterleidingen

Bestel nu

Klei- consumptie-

aardappelen
voor uw wintervoorraad

ROSSEL
Elzeboomweg 3. Ruurlo. Tel. 05736-476.

TEST UW BROODKENMS
EN WIN EEN

WTTTEBROODSWEEK.
Een "wittebroodsweek", ter waarde van f 2.500 -

op een plekje dat u zelf uitkiest.
Zeven heerlijke dagen, te winnen in de feestelijke

wedstrijd ter gelegenheid van de "Dag van het Brood"
Vraag in de winkel de wedstrijdkaart.

Bakkerij van Asselt

Bakkerij Oplaat

't Winkeltje
Schurink

HONDA-CARRARO
2- en 4 wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

JOWÉ BRANDERHORSTWEG 5
KEIJENBORG HENGELO (Gld
TELEFOON 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

SPAREN • •

PIEK-FUN MAAKT T ZE MAKKELIJK.
HANDIG SPAARBOEK BIJ PIEK-FIJN SPAARREKENING. Alles moetje leren, dus ook

sparen en omgaan met geld.
Daarom heeft de Bondsspaarbank
de Piek-fijn Spaarrekening ont-
wikkeld: eer: rekening die jong
Nederland spelenderwijs leert
sparen en omgaan met geld.

Hoge rente, extra premie.
Deze Piek-fijn Spaarrekening
geelt kinderen vanaf hun geboorte
al direkt een hoge rente van 8%
plus nog eens een extra premie.

Gratis Piek-fijn spaarboek.
Om alles piekfijn bij te houden
krijg je een speciaal gratis
Piek-fijn Spaarboek waarop je bes.
trots mag zijn.

Piek-fijn, alleen bij de
Bondsspaarbank. Zo leert een
kind vanzelf omgaan met geld- er
bankzaken. Dus kom naarde
Bondsspaarbank en vraag naar
meer Piek- fijn informatie. Want u
weet: jong geleerd is goed gedaan!

PIEK-FIJN, ONZE JONGSTE SPAAR- EN
BETAALREKENINGEN. .

BONDSSPAARBANK

5 OKTOBER EEN HELE DAG MODESHOW EN DIRECTE VERKOOP VAN

LAMMERS TOTAAL!
Dames onze totale collectie is te groot om u in onze zaak te tonen,
daarom houden wij maandag 5 okt. een hele dag modeshow en
verkoop in Hotel Bakker in Vorden.
Waar dan zowel onze reizende collectie als de winkelcollectie
aanwezig zal zijn.
Houdt u daarom deze dag vrij voor de grote maten specialist.

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Met medewerking van
Schoenmode Wullink
Optiek Siemerink en
Bloemsierkunst Dijkerman

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

Gratis toegangs- en
consumptiekaarten afhalen a/d zaak.



met
Televisie

reparaties
- direct
ilr. naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Kunstnebiltenreparalk'

Drogisterij
TEN KATE

l ' ','on 2219

>p: prima eetaardappelen
(v.intorvoorraad), Surprise en
Pimpt:
H. van Kouswijk, Ockhorstwey
6, Wichmond. Tel. 05754-793

l'nar een deskundige, he-
tntHwhure en .snelle service
11,7; at / / u - radio of televisie
apparatuur

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Kcnycrsucg 3, Laren Gld.
Meloon 0^738-1533

.vr/m. dienst /7T-G
Reparatie \'<in alle merken

NIEUW BIJ
WELKOOP

Vorden
Diepvriesvlees

voor hond en kat

gestoomde
KIP
HARI
PAARDEVLEhb
LEVER
WORST
rHAPENVEl

* _si'r/

wclkoop
alles voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver.

Stationsweg 20 Vorden
tel. 05752-1583

Een bezoek aan de Floraha-ten
toonstelling a.s. vrijdag, zater
dag en zondag is altijd de moei
te waard

Autorijschool
„Oortgiesen"

heeft plaats
v/raag vrijblijvend inlichtingen,
Elke week theorie. Brinker-
hof 82, Vorden
M.l.-rijksgedipl. iel 2783

GEVELREINONG
IMPREGNEREN ALLE COATNGS

KELDERS WATERDICHT MAKEN

MOBIEL GRITSTRALEN
Gratis proefstuk en prijsopgaven

HEÜWIf KfPJF
Wilhelmmalaan 7 72SI EN Vorden ^ ̂ T A
Tel 05752 1335 ot 057SO - 17543 l •

Te koop: 2 ha mais in percelen
van 1 ha
Bij H. Obbink, Vordensebosweg
5 Tel. 05752-1594.

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

STAATSLOTEN

verkoop maandag 5 oktober.
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 9-13 uur en 's middags van
17-19 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vnrrii
relefoon 2367

U blijft mooi...
Ook mét bril. 't Is gewoon een kwestie van
uit de nieuwste moderne monturen de juiste
te kiezen.

Oö juwelier
stemerink. • • ••oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

DH BLOEMENMAN
iat meedoen aan dit lecstja;

•H ter gelegenheid hier \ .
. i l l e en d e/e week

cyclamen
"• kleuren, voor slet-I

f4,50
u \IK\VI:KI KI.I

W. Hoeve

SPECIALE AANBIEDING
OP DE VORDENSE MARIO

Dames- of herenpyama's
nu 25,-

Halfwollen herengoed

Lange pantalons
hemden met mouw of slip

C. ALFING oor al Uw ondergoed
en nachtkleding

Speciale aanbieding

champignons
VAN f 2,- PER DOOS

NU 2 DOOS VOOR

2,50
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

WELMERS

Lang gezocht

bij Van Barneveld gekocht
Voor moderne stoffen moet men op de markt zijn
en toch goedkoop

Wollen blazerstoffen
Wollen mantelstoffen
RlD alle kleuren ook stretch ".a. 15,~

moderne kleuren ook stretch v a 19,95

., 14,95
a 19,95

Voor elk wat wils

W/tvoets leus,
(loede kwaliteit, eerste keus

Altijd verse vis voorradig
Specialiteit in diverse gebakken v <
Verder gerookte, gestoomde en vele ander
visdelicatessen

Deze week:
een pot zure haring of rolmops van f 4,- 3,-
WITVOETVISHANDEL Zutphen

Telefoon 05750-19007

SPECIALE AANBIEDING
op de Vordense markt

Wierdense revue nr
10% korting

Fa. WOLSING ianalaan 20
VORDEN

Theo schoenhande'
VOOR KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN

is. vrijdag op de mark'

trimschoenen
°P, nu voor 22-

Voor al Uw • KOUSEN
• TRUIEN
• VESTEN
• LEDERWAREN

mo ue Vordense markt zijn.

Speciale aanbieding:
KINDERTRUIEN
Lederwaren te gek om op ie noemen

f f*
I Of""

De markt is gezellig
en dichtbij 1906

De markt is gezellig
en dichtbij

1981

Marktvereniging Vorder

i er gelegenheid van het 75-jarig bestaan
oeciale attracties en aanbiedingen op de marktf

van 2 en 9 oktober a.s.

'Vederom met de inmiddels bekende bonnenakn*
met vele prijzen en verrassingen.

tJmnen te deponeren in een op de markt staande bus.
Vrijdag 9 oktober tevens verlotingsmarkt; de gehele morgen

gezellig uit naar de Vordense markt.
Opgelet: om 9.30 u., 10.30 u. en 11.30 u. worden telkens

prijswinnaars bekend gemaakt.
» hebt dus 3x kans een prijs te winner

Het is absoluut noodzakelijk
dat de prijzen persoonlijk

'n ontvangst worden
genomen

De marki
is gezellig en dichtbij

i tkn ippen en ocwarei
eenmalige publicatie De markt

is gezellig en dichtbij

TIJDENS DE FEESTMARKTEN OP 2 EN 9 OKT.
A.S. IEDERE KLANT EEN BOS BLOEMEN

GRATIS

losse ii.iKlompen

Klompen dichte h

Overall?

35,-

39,-

47,50

ledere vrijdag op de markt met

verse eieren,
haantjes en kip

POELIERSBEDRIJF ROSSEL

lUKLuK. blo .

Klompenboer op de Vordense markt

Nieuwstad 45 - Telefoon 1283

DEZE WEEK

10 eieren voor f2f-

BRETHOUWER
vekelijks met de grootste sortering

snoep en koek op de markt

s. v r i j dag speciale aanbieding

250 gram
oomboterkoekjes

voor f2.-
HANS JONKER Vleeswaren

4 metworsten
2 palingworsten a soo gram
Specialiteit: Ham-Pekelvlees
IEDERE VRIJDAG OP DE MARKT

HANS JONKER Vleeswaren

10,
8,

De beste kaas van het jaar!

Jonge septemberkaas
— iets fijns, vol

740
— iets fijns, vol aroma —

per kilo

Holland Kaascentrum
In kaas de baas

Speciale aanbieding voor vrijdag 2 oktober

Vers gebakken kleine pinda's

Studentenhaver
Gedroogde pruimedanten
1 Pak dadels
Diverse soorten thee

250 gr. 2,25

bOO gr. 4f-

^.50 gr 2,50

250 gr. 2,50

200 gr. 2,-

00 gr 2,50

NOTENSPECIALISI

DE EEKHOORN" SHEERENBERG
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De heer J.F. Geerken (CDA) volgt
wethouder Lichtenberg op
Tijdens de dinsdagavond gehouden raadsvergadering van de gemeente Vorden is de heer J.F. Geerken (C DA) tot wethouder geko/en. Hij volgt
daarmede de heer W.B.J. Lichtenberg op die in juni bekend maakte als wethouder te /.uilen aftreden. Knelpunt was daarbij een bedrag van f 15.000
dat de heer Lichtenberg meende nodig te hebben voor het jeugd- en jongerenwerk en waaraan de raad geen fiat verleende. Lichtenberg stelde toen
zy portefeuille ter beschikking. Burgemeester Vunderink /.ei in /y n toespraak hij/onder veel respekt te hebben voor de wy/e waarop de heer Lich-
tenberg /y n wethoudersschap combineerde met zyn normale dagtaak. "U had het /waarderdan de gemiddelde Nederlandse burger. Ik bewaar een
goede herinnering aan de samenwerking met U", zo zei de heer Vunderink.
De heer J. Bosch (P.V.D.A.) memoreerde nog even de reden van het aftreden van de heer Lichtenberg. "Wellicht had u ook wellicht andere motie-
ven dan alleen de 15000 gulden".

Stichting jeugdwerk Vorden-Kranenburg
krijgt meer dan het college wil
De raad heeft zich dinsdagavond uitvoerig bezig gehouden met het beroepschrift van de Stich-
ting Jeugdwerk Vorden-Kranenburg tegen het door het college toegekende subsidiebedrag van
f 267,80. "Wij hanteren het criterium dat voor de subsidieverordening is gesteld. Wij kyken
hiervan niet af omdat wy geen precedent willen scheppen", /o argumeerde burgemeester Vun-
derink het standpunt van de meerderheid van het collegt

Herv. Diaconie stelde f 15000
beschikbaar voor het sociale
kulturele werk
De heer Lichtenberg antwoorde hierop dat
het genoemde bedrag de enige beweegrede-
nen tot zijn aftreden was. "Wel ben ik de
Kerke l i jke Overheid dankbaar, die wel deze
15.000 gulden beschikbaar stelde", aldus
Lichtenberg,
ivlet de benoeming van de heer Geerken tot
wethouder had de raad geen enkele moeite.
He heer J. Bosch: het ligt voor de hand dat de
tpvolger van de heer Lichtenberg uit de
. DA f r a k t i c komt". De heer Geerken, die
A ' T i e c i i s de enige kandidaat was voor de

a l l e n p laa t 1 in het collegt kreeg 10
• ' • m u i e n , l e rwul toch nogtwe. s i e m n i e n o j

• . toebracht :
in w a s h l a i U '
i i n l en iu hoopt ieer-

• ! i p nieuwe functii ^ emkMg z.al
. i i l J ei mei /.over

een p a r t i j die

'u . B i d d e n ! ' ' i . , . u i sun .
i /e tuvi C.Chr.V ; l in tie toek<
als fraktievooi ui CDA ga;m op-

De commissie van bezwaar- en beroep
schriften had namelijk geadviseerd om f
750,- te verlenen, een voorstel dat door wi
thouder Lichtenberg werd gesteund. Eront-
spon zich een hele discussei over de A- '.aai-

De heer B. van Tilburg (P.V'.D A i u i e clc-
t i lds deel had uitgemaakt van de Commissie
van beroep-en bezwaarschrif ten loonde
zich ontstemd over hetgeen begin se,
ber in de pers over /.ijn men ing was ges
ven.

"Het jeugdwerk is mij b n / o i u i L q .upa t i ck .
Ik heb gezegd dat veel van het werk van de
Stichting niet d i rekt in dure zaten benoeft u
geschieden maar dat je ook wie i ' ' n ee n inde
b u i t e n l u c h t kun t doen De heei v a n Tilburg
vond dat zijn opmerking van destijds "dan

Kosten bestemmingsplannen doorn in het
oog van raad
J>e raad van Vorden is dinsdagavond akkoord gegaan om f 110.000,- beschikbaar te stellen voor
•Ie kosten van opmaken c.q. wijzigen van de bestemmingsplannen 1981. Dit ging gepaard met
veel kritiek. De heer Bosch (P.V.D.A.) stelde duidel i jk dat de raad een limiet moet stellen voor
de kosten van de planologische taken. Burgemeester Vunderink deelde mede dat het college
j- ' i i s i vanmorgen had besloten om geen opdrachten meer aan externe adviseurs te verstrekken,
/.onder r • «o sli inruim; van de raad daarvoor te hebben verkregen.

i ken vroeg zich af of de ge-
> • - l en zeil 'geen in terne adviseur

vooi nesiemmtngplannen heeft, of de-
noocls in samenwerking met andere ge-

len. De heer Geerken zei verdei dat er
iemporisering van bestemmingsplan-

nen moet plaats vinden. Burgemeester Vun-
dcrink wilde de opmerking van de heer
Geerken over interne advieseurs aan de or-
de stellen wanneer de discussie aan de orde-
komt over de besteding van de budgetruim-
te. De heer Bannink (eenmansfraktie) kwa-
lificeerde het maken van een bestemmings-
plan als een soort "luxe werkeloosheidsbe-
strijding".
Burgemeester Vunderink vond dat de alg-
hele discussie over planologie en de daai-
mee gepaard gaande kosten voortgezet
moet worden bij de behandeling vna het
ivesteringsschema in december (tegelijk
met de behandeling van de begroting). Er
dreigt namelijk ten opzichte van de bestem-

mingsp lannen een teneur te ontstaan van
"laat maai z i t t en" en daar moeien we toch
voorzichtig mee z i j n .
Bij de behande l ing van het agenda"*
de gemeente l i jke herindeling vond d.
Bosch dat het,.gedonderjaag" h i t
eens afgelopen moet z i jn .
De raad schaarde zich achter de zienswii."
van het college, namelijk niet eerder grens-
w i j z i g i n g e n dan na juiste afbakening van t a -
ken.
De P.v.d.A. traktie werd medegedeeld dat
wethouder Bogchelman z.s.m. met een be-
leidsplan over de schoollogopedie zal ko-
men. De raad stelde deze avond een veror-
dening vast over de afvalstoffen, waarbij de
heer W. Kok (C 1 ! )A) werd medegedeeld dat
ook het ophalen van oud papier onder de/e
regeling v a l t . "Voor f4,20 heb je een vergun-
ning en dat kan bijvoorbeeld wel voor een
jaar worden verleend", a l d u s Burg. Vunde -

Clubkampioenschap Vordens tennispark
De kampioenen: Tonny v. Houte en Tiny
Hompe.

De kampioenschappen van Vordens tennispark /ijn dit jaar een paar keer onderbroken door
enkele fikse regenbuien, waardoor niet gespeeld kon worden. Inmiddels is de onderlinge
competitie ten einde en /ijn de kampioenen bekend. Bij de dames dubbel is het Tonny van
Houte en Tiny Hompe eindelijk gelukt om de eerste plaats te pakken. Na een /eer goede par-
ty wonnen deze dames uiteindelijk van Josca van Wy k en Anneke Honig. Op de derde plaats
eindigden Henny Wempe en Carih Fransen, nadat /e van INada Bieten en Jopie van Hunnik
hadden gewonnen.

De heren enkel was gesplitst in een A- en
een B-Poule. Bij de heren A werden Ton van
Snellenberg kampioen, dankzij een zege op
Peter Bii.iaw.ski. Joop Klu f t versloeg l TIC
Bergsma en werd zodoende derde. Bijde he-
ren B werd Evert Thalen kampioen via een
zege op Bert Brandenbarg.
De dames enkel werd een grote verrassing
Tiny Hompe werd kampioen door in drie
sets te winnen van Nada Biele. Anneke I lo
nig werd derde via een zege op I lenny Wem-
pe. Het herendubbel werd gewonnen dooi
Peter Bielawski en Theo ter Beek. / I j vei

sloegen hric Bergsma en Ton v:ui Snellen-
berg m drie set v HenkDekke ; i n JoopKiu f t
werden derde door een zege op Wil Tuin en
Hem Brasz. Carin Fransen en Theo ter Beek
wonnen de mixed (male van I-.dith \ an Hou-
te en Reindjan Westerveld "lm;/ en l ' rans
Hompe werden deui.- en Vmek. :n Juul

V . L . N . k . Ion v . Snellenberg,EricBergsmi
Peter Bielawski en Theo ter Beek

uaau l u l l i e maai aan de s lootkant z i t t en en
Spelletjes doen" wat dal betref t met objec t ie f
weergegeven "Wu zim als raadsleden nu
eenmaal kweish

i (verigens schaarde de heer van hlburgzieh
-olledig namens zijn t rak t ie achter het ad-
vies van de commissie om toch foO.-aande
stichting te ver lenen. Hoewel hu er zich van
b e w M s i was dal dit inderdaad een precedent
K ; I P gaan scheppen De heei I Branüen-
narg 'VVD) schaarde zich achter de m e n i n u
van u meerderheid van het college

U - l e n i g i n g e n bevooroorde
lei zo vond hij. l )e raad volgde u i t e i n d e l i j k

•nswijz.e van de heer C .Chi \ oerman
en stelde de 750 gulden beschikbaar als zyn
de een overbruggingssubsidie".

Mevr. van Burk wil jeugd gratis
gebruik laten maken van hef
Dorpscentrum
hidensde hoorzi t t in i ovei de weiz . i jnspian
•nng welke m het Dorpscentrum werd ge-
nouden bi : rouw \ v a n B u r k . d i e

oliumvereniging. dat
• - n n i i k eoi naken
i;ruin "He! is toeheen nuis

>eensc,nap en de jeugd heef' toch
• /o sprak zii

^Vethoudei W A.J Lichtenberg . l ee iue
iaat zienswnze niet In verband metdesub-
K l i e w i i z i g m g aan het dorpsccntrum vond

i houder het n i e t | i n s< om ook de ieugd
< > g gratis in te laten.

l i jdens deze hoorzittin gaf de heer J .H.
Versluis van de Stichting Gelderland een
toelichting. De gemeente Vorden is reeds in
november 1980 begonnen met de 47 vereni-
gingen in Vorden te verzoeken om hun wen-
sen kenbaar te maken op sociaal k u l t t i r e e l
gebied. De gegevens werden verwerkt in
een inventarisatienota, waarbij met name
de heer Gaasbeek van de afdel ing welzijn
zich mee heeft bezig gehouden.
Na de/e i n sp raakavond komt er nog een ex-
tra bijlage op deze nota. Dan volgt het we-
ginsproces, waarb i j wordt gekeken w e l k e ve-
renigingen of ak t iv i t e i t en de voorrang ver-
d ienen. Tevens wordt er dan bekeken hoe-
veel geld er beschikbaar is. Dan /al het colle-
ge dexnota aan de raad voorleggen, waarna
er een ontwerp-plan gemaakt zal worden.
Dit plan wordt bij de begroting van 198^ be-
handeld.

Ketelaar uit Gaanderen wint
kastelenloop
L. Ketelaar uit Gaanderen is ei zaterdagmid-
dag in Vorden in geslaagd om de Kastelen-
loop op de K) kilomter op zijn naam te
schrijven.
Deze Kastelenloop werd voor het tweede
jaai m successie georganiseerd door de
Trimelub Vorden. Het parcours was ron-
dom kasteel Vorden uitgezet. In totaal kwa-
men circa 200 deelnemers(sters) in Vorden
opdagen, waaronder personen uit Dokkum,
Leeuwarden en Rotterdam. Er kon voor die
afstanden worden ingeschreven te weten de
2,5 kilometer; 5 of 10 kilometer.
Tweede op de tien kilometer werd R. Groen
uit Apeldoorn. 3. H.J. Schimmel, Apel-
doorn. Jan Visschers uit Vorden werd vierde

Modehuis Visser bracht in samenwerking met Mokkink schoenen
een geslaagde modeshow

Voor een overvolle /.aal in Hotel Bakker feestelijk voor/ien van bloemen door de fa. Kettelerij, heeft modehuis Visser en Mokkink schoenen een
modeshow gegeven, die een goed beeld heeft laten zien van de mode v oor hel komende st-i/oen. l )it alles werd gepresenteerd door mevr. Wolvenne
met haar mannequins begeleid door de heer Wolvenne op de piano

vVai vooral naai voren kwam bn de /.c show
*as de gebreid e incotk leding mei mui w, .

itieven ' - n de ' o i k i o r e i u . < - .

iwd ^ u i in i i maten M'- -••
nodekleuren stcemood. lodengroen

b roken wit Wat ei u i t sprong bij de jonge
iu ide waren de broekrokken en knickerboc

K>kgebreide minijurkjes i > . i a r ^ ,
- l e i i eimellaarsies uedrager /owel bij langt

1 1 i l s 'oh> > k k e n me t bolk
Hou

Modehuis \ is
iuw j u r k e n

v a n Hvi-couui i ' 1 ook in ik giotere maten

Ook jassen en jacks waren opdeze show m
vele variaties en kleuren aanwezig. Henco
H l b r i n k showde sportieve mode voor man-
nen Dat modehuis Visser ook ruim gesor-
u-erd is voor kinderen vanaf maat 116 lieten
twee jongens zi
Wij dachten data het al met al ee ; goede
show was.

waardoor hij zich tevens kampioen van Vor-
den mocht noemen.
Bij de dames werd Gusta Bruggert op de 10
kilometer kampioen van Vorden /ij legde
de afstand als winnares afin 40 minuten en
45 seconden
Bij de 5 kilometer werd R. Jolinck uit Doe-
tinchem winnaar in een tijd van 17 minuten
en 13 seconden. De 2.5 km werd gewonnen
door Igor Blok uit Rotterdam in 10 minu t en
en 30 seconden. De jongste deelnemer op
de/e afstand was de 4 jarige Elco Knippers
uit Eibergen. De kampioenene van Vorden
kregen u i t handen van mevrouw v.d. Broek
en de heer Koning elk een wisselbeker aan-
geboden beschikbaar gesteld door Kluvers
Sport Totaal.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
In Linde heb zee de drie dage lees Trok weer op zitt 'n. Now jao. drie dage /egge wi'j
wel, maor eigenlukwaarn t'r zoasaKied twee. Maor'nvri'jdagkö'jd'rokröstugbi'j
te l l 'n . l oo waarn l lerman en Johanna van de Schuttestraote vief tugjaor etrouwd
en daorbi'j ok nog vieftug jaor eigen baas ewes Now en da's de moeite wel weerd
umme daor un betjen lees van te holl'n. Dan snap i'j ok wel dat t'r heel wat uut Lin-
de ni i heu rn . As klant , l emi l i e , buurte oiasgoeie bekende van 't Lindsefees. Van-
doai die drie dage.
Toch al un besunderheid op zich dat ze zo'n lees vcz.et umdat t 'r ene zelf fees hef.
Dat maak i'j now neet dageluks met en kan ok allene maor in un buur!
z.e vo i l e v e i i r mekare oaver heb. Maor goed, 'n t immerman was eur ue \vurugge
keer te wille ewes dus waorumme now neet andersumme. Gelukkug \\
de leesten echt fees, vandoar allemoale gefel ici teerd!
Jammer dat t 'r op 'lende toch nog un paar van buutcn Linde mot wou'n m
Gelukkug kwam d'r gin ene in 't z iekenhuus trechte maor 't heur t 10 : iuenluk
neet. Zu'k soort kont zich daor eigenluk maor better neet laoter

Jammer ok veur Diny en Bertus van de Voskoele dat ze eur, too /. E
waai n, de olderwetse klokke uut 't huus heb ehaald. l In betjen olde K U . U
stuuvers heb z.e ok nog mctenomm'n. de briefkes leien gelukkug allen i-
banke. Maor daor bunt argerdinge en al l ichte komp z.e hier m a k k e l u k K r oavei-
hen as wanner ow un hoop heeste kepot gaot want daor wel z.e ok van met te
proat'n.

' l Schient tegeswoordug mode te wean umme te gaon mbrekk 'n wa::i
lees in de buur te is, veura l buu tcnafkön t zedan röstugeurganggaon. En wat mo'j
d'r an doen'.' In huus b l i even is haor 't enugste. Want op naoberhulpe hoef i j in
zo'n geval neet te rekkenen. die bunt jao zelf ok weg nao 't fees. Meschicn at 't in de
loekoms nog zo wied kimip da'w 'n enen aovund lees heb veur de mansluu en'n
andren aovund veur de vrouwluu. Maor dat zal ok we l n iks wean, 'n enen aovund
allemoal zatt'n en 'n tweeden aovund nik dan ruzie. Daor heb z.e dan de aordug-
heid ok gauw af. Daorumme holle wi'i 't veurlopig maor b i j 't olde bi'j ons in d'n
Achterhoek.

H l., stman.



ZIE ONZE ETALAGES

vermorzelt alle prijzen ui cnze : T ir

VERBOUWINGSOPRUIMING
van donderdag 8 oktober t/m donderdag 5 november

(MET TOESTEMMING VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL)

TIENTALLEN TOONZAALMODELLEN IN:
BANKSTELLEN, WANDMEUBELEN, EETHOEKEN,
FAUTEUILS, SLAAPKAMERS, TIENERKAMERS etc. We9 'S weg

Kom vlug

met honderden guldens voordeel MODERNE
ELEMENTEN WAND

2,70 breed, bali-bruin essen, met bar,
vitrine, t.v.-ruimte en verlichting

van: 2275,- voor: 1695,-
MODERNE HOEKKOMBINATIE
3 + 2 zits, bali-bruine romp
beige/bruine tweedstof (50 %wol)
beklede armleggers
prima zitkomfort

van: 2945,-voor: 1998,-
EIKEN TOOGKAST
een pracht meubel
met massiet eiken front
' 49 m hreer 1585,-

EEN STERK
Zowel de vormgeving als de kwaliteit maken van
dit massief eiken bankstel met losse, rundtederen
zit-en rugkussens en ^*.^*.^*.^m
gestoffeerde armleggers •BlMBE
een Ijzersterke favoriet / «•«• • •
In onze opruiming! fcwwWH

Een prachtige aanvulling hierbij Is de massief fjQO
eiken salontafel; afmeting: 150x60 cm. *tSfö.~
Helemaal het einde wordt dit Interieur met deze
grandioze servleskast met massief eiken front.
215 cm hoog, 149 cm 1QQC
breed en «9 cm diep. 1993'

1 Couponnen overgordijnstoffen
[ voor weggeefprijzen

zie etalage

EIKEN EETHOEK
eetkamerstoelen massief
eiken/skai bekleding op de
zitting van: 184,-nu 159,
BIJPASSENDE IETKAMERTAFEL

WANDMEUBEL
met massief eiken panelen, t.v.-ruimte, verlichting
en veel bergruimte
1,83 m breed, 1,86 m hoog
en 55 cm diep
van: 2265,-

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT: 1795,-
EIKEN BANKSTEL (massief)

mooie gebloemde draion velours
3 zits band + 2 fauteuils
gaan er uit

van: 2120,-voor 1795,-
p.st.

120 x 80 cm, uittrekbladen
van: 375,- nu 339-

ONZE BEKENDE

COUPONNEN TAPIJT
kortingen van ZU~/U /O

•zie etalage)

AANBIEDINGEN VAN DE VOLLE ROL

WOONKAMERTAPIJT
400 breed, zuiver scheen/vol, 5 jaar garantie

1QQ
van 229,- voor | ̂ j ^J f ™

(gratis leggen)

SLAAPKAMERTAPIJT

MANOU HOEKKOMBINATIE
in robuuste uitvoering mei
losse voorgevormde zit en
rugkussens.
bruin/beige gebloemde stol.
omdat dit model niet meer
gemaakt wordt verkopen wij
het met 975,- voordeel

van 3225,-
voor 2250-

3-delig massief eiken 179,- voor lZ9f—

Ltl\ l UUtlDAl\ massief eiken met bovenblad voor lllu,—

BOEKENKAST eiken, 1,84 m hoog voor 275,—

• MU l tUILo massief eiken (2 modellen) vanaf ZoU,~

LbUIKAIM l 90/200 grenen incl. bodem nu I 99,—

l .V. IxMj l eiken met lade + 2 deuren 379,- nu Z«JtJf—

SLAAPKAMER
IN DIVERSE HOUTKLEUREN
BESTAANDE UIT

• ledikant 140 x 200
• 2 nachtkastjes
• opbouw met verlichting

STUNTPRIJS: 749.-

SLAAPKAMER
GEHEEL MASSIEF EIKEN
BESTAANDE UIT

• ledikant 140 x 200
• 2 nachtkastjes met klep

EENMALIG: 1245,—

400 breed, nylon, 5 jaar garantie (3 kleuren)

van 89,- voor 69,-
(gratis leggen)

POLYETHER MATRASSEN
KWALITEITS MATRASSEN VOOR WEINIG GELD

1 PERSOONS VANAF 99,— 2 PERS. S.G. 35,140/200 245, —

PER STUK 19,95

2 VOOR 29,95

LINNENKAST
1/2 hang, 1/2 leg, grenen struktuur PAKKETPRIJS. 169-
SCHEEPSBED
90/190 met schuifdeuren, grenen strukt. PAKKETPRIJS:

SCHRIJFBUREAU
bruin metalen frame, grenen struktuur PAKKETPRIJS:

VEREN KUSSENS:

ZUTPHENSEWEG 24 - TELEFOON 05752-1514

H
B^̂ ĝ •• |̂ Ĥ ĤB ^M ^̂ K M ^H ^— t-\J \ I IL_| i i \Jl_VVL_VJ^.' - | - l l_l_l_[ \J\J\V W v J / v J ^ - I U I H -

ELMINK B.V. VORDEN

4- l

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND
RESERVERING VOOR LATERE LEVERING TOT
12 MAANDEN GRATIS INCL. VERZEKERING
GRATIS BEZORGEN DOOR EIGEN VAKMENSEN
VOOR MEERDERE KNALAANBIEDINGEN
ZIE ETALAGES



Een mooi modeseizoen
Vrolijke folklore-invloeden uit tal van lan-
den lopen als een rode draad door de nieuwe
herfst- en wintermode. Het lijkt wel alsof de
mode een indrukwekkende reis kris-kras
over de aardbol heeft gemaakt. Vooral Enge-
land, Oostenrijk, Mexico, Peru en Perzië
dienen als inspiratiebronnen en dat bete-
kent, dat er opnieuw verschillende richtin-
gen en lijnen naast elkaar bestaan. Ook in
het seizoen 1981-1982 is er zodoende een
grote variatie in de kleding en daar zal nie-
mand rouwig om zijn. Integendeel!
Wat kunt u het komende seizoen verwach-
ten'7

Véél meerdelige japonnen, dus japonnen
met bijpassende jasjes, vestjes of bolero's.
Daarnaast zijn er veel op elkaar afgestemde
sets bestaande uit rok, blouse en vest. Ge-
breide materialen zijn troef, o.a. ajouren,
noppen en jersey's waarbij winterwit wel de
allerbelangrijkste kleur is! De blouses zijn
over het algemeen nog romantischer gewor-
den. Ze zijn versierd met (strik)jabots, ru-
ches, grote pierrotkragen, stroken, inzetten
van kant en met fraaie sierstiksels.
Cashmere-dessins zijn hoogst actueel en
worden vooral voor modieuze rokken toe-
gepast, maar ook blouses en japonnen mo-
gen hierbij niet vergeten worden. Bijzonder
praktisch en duurzaam zijn de deux-pièces
en overgooiers van alcantara-achtige mate-
rialen. U hebt er combinatiemogelijkheden
te over mee en... ze zijn heel redelijk ge-
prijsd!
In de bonneterie-sector spelen folklore-mo-
tieven een hoofdrol. Er zijn subtiele versies,
maar ook uitbundige. Voor de jeugd zijn er
veel lange, grof gebreide truien (die ook als
mini - jurk dienst kunnen doen en dan ge-
combineerd worden met wollen maillots,
bodystockings of met een pantalon), terwijl
in het meer klassieke genre veel lamswol en
lamswol met angora wordt verwerkt. Erg
aantrekkelijk zijn de heerlijk warm doorge-
stikte en gewatteerde mantels met sportieve
•nsiat; Houdt u meer van elegant? Wel, dan

n uitgebreid keizen uit zwierige, wollen
eU in de A-lijn. De belangrijkste kleur

N ongetwijfeld wolwit. Daarnaast zult u veel
groenen zien, veel bruinen (in tal van nuan-

:m beige tot roest) en tenslotte wat win-
terpastels. Hier en daar blinkt een goud-

idje

' . i j k /.i j n ei vier duidelijke trends aan tt
lieven waarbinnen zich het hele modege-
beurenatspeelt. Het zijn de engelse country-
•" lachtstijl, de typische folklore, het chique,

elegante genre en tenslotte de sportieve stijl.
U treft ze stuk voor stuk bij Modehuis Visser
te Vorden. (lid van de Modetti-Mode
Groep). Laten we ze eens onder loep te ne-
men.

Engelse stijl
Hiervoor moet u in gedachten meekomen
naar het engelse platteland, waar voorname
landheren hun tijd zoetbreng'en met jagen
en golf-spelen. Hun kleding is praktisch,
sportief, goed van kwaliteit en snit en heeft
een zekere distinctie. In de mode betekent
dat veel stoere rokken, broekrokken en pan-
talons (waaronder de knickerbocker!), die
worden gecombineerd met wollen vesten,
pullovers, blazerjasjes en blouses. Er horen
sportieve, platte schoenen bij en eigenlijk
ook gebreide kousen. Ruitmotieven in brui-
nen, beiges en groenen, zoals de typisch
engelse Higgins-ruit, komen veel voor. Be-
langrijke materialen zijn ook corduroy, lo-
den en flausch, terwijl leer en suède vaak ter
garnering worden aangebracht (elleboog-
stukken, leren knopen enz.). De beste kleu-
ren zijn bruin tot roodbruin, lodengroen, é-
cru-achtigen en beige.

Folklore
In Tiroler sfeer zijn er wollen vesten en pul-
lovers met geborduurde bloemetjes en ver-
der bolero's, corduroy rokken en pantalons.
De meest voorkomende kleuren zijn groen,
rood en winterwit.
Uit Mexico en Peru komen vooral écru en
bruinen, ietwat ruige materialen in grote,
geometrische dessins.
Dessins als van Perzische tapijten in o.a.
warme roodachtige tinten en andere diepe,
donkere kleuren in cashmere en paisly mo-
tieven zijn kenmerkend voor de folklore
geinspireerd op Perzië. Rokken met stroken
en volants worden gecombineerd met ro-
mantische blouses in fijne materialen in
vooral wit en écru.

Elegant
Onder dit hoofdstuk vallen mooie japonnen
in vloeiende lijnen, vaak met bijpassense

vestjes, jasjes of bolero's. Opmerkelijke de-,
tails zijn romantische kragen, volants en
sierstiksels van gouddraad. Erg vlog oogt de
university-look met z'n uni plooirokken,
broekrokken, flannel pantalon-kostuums en
blouses. Mooie, wijdvallende mantels van
zuiver wol (soms in double-face weefsel) in
écru, wolwit, beige en camel staan heel zwie-
rig. Feestelijk fluweel wordt bijv. gebruikt
voor pantalons en bolero's

Sportief
Het sportthema is min of meer ontleed aan
de berg- en skisport. Gewatteerde poplin
mantels, doorgestikte jassen en matelassè
voeringen vormen het behaaglijk warme
hoofdbestanddeel van de mantelcollectie.
De kleuren /.ijn vooral éciu en winterpastels
(blauw, grijs en beige). Hier en daar komen
bontgarneringen voor; zo hebben parka-
achtige jassen een bontrand langs de capu-
chon.
Voor jonge vrouwen en meisjes zijn er lolli-
ge, grof gebreide maxi-truien oftewel mini-
jurkjes met vooral grove kabelsteken, hand-
breieffecten en ingebreide folklore-motie-
ven.
Natuurlijk bent ook u welkom om eens bij
modehuis Visser te Vorden (lid van de Mo-
dettei-Mode-Groep) te komen rondneuzen.
Want in werkelijkheid is de mode uiteraad
veel mooier dan op papier!

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:
1. Linker handschoen (groen grijs); 2. 2
crosshandschoentjes (groen); 3. f. 10,-; 4.
Agfamatic pocket camera; 5. boekje, "Hulp
tot heilig making"; 6. etuitje met rits, met
een huissleutel en twee kleintjes (sleutles);
l. hond, Dalmatiener (zwarte reu); 8 par-
kiet (witte valparkiet); 9. bruine herenpone-
monnee ongeveer f. 400,-, 10. peugeot race-
fiets, 10 vcrsnl.; 12. een gouden trouwring,
zonder inscriptie; 12. 2 autosleutels met
leertje eraan met opschrift Caravancentrum,
Dorpsstraat 13, oterleek; 13. Huissleutel;
14. zilveren armbandje met plaatje

Verloren:
l /warte damesportemonnee f. 35,-; 2. witte
i m r i >-bank enveloppe, inhoud f. 400,-; 3.
dameshorloge met doublé bandje; 4. blau-
we portemonnee met f. 5,-; 5. bruine porte-
monnee met rabo bankpas en met f. 25,-,
2X f. 10,- en wat kleingeld erin; 6. motor-
handschoen; 1. zwarte damesportemonnee
f. 15.- i- buskaartjes; 8. gereedschaptas +
inhoud, waarde ca. f. 1000,-; 9. plastic draag-
tas met Nederlands taalboek; 10. een sleutel,
postbus 8; 11. rood etui met bloemetjes, met
klitband en drie pennen; 12. Empo heren-
fiets no. 669458, donker rood/bruin; 13. wa-
gentouw, ca. 20 meter; 14. een bril met gla-
/en en rose kunststof montuur; 15. envelop-
pe met I. 32,-; 16. zwartleren portemonnee,
l X f. 100,- en twee briefjes van f. 25,- en f. 5.-
; 17. een bilbiotheekboek (kinder), schrijver
Guus Knijer; 18. 2 autosleutels met zwart
eind en twee antenne sleutels met label
eraan.; 19. lila gebloemd kinderkoffertje
met kleding; 20. zak met camping spullen;
21. etui, jeanskleurig met inhoud; 22. heren-
horloge met zacht zwartlederenbandje (ge-
wone cijfers); 23. paars nylon jack; 24.
zwart/witte hond, type vuilnisbakkenras,
reu 40a 50 cm.

Inlichtingen: Rijkspolitie Vorden (niet tele-
fonisch).

EHBO afdeling Vorden
Hoewel de nieuwe EHOB-cursus van de
EHBO te Vorden nog niet het geplande aan-
tal van 20 cursisten heeft bereikt (er hebben
zich 16 deelnemers gemeld) heeft het be-
stuur gemeend de cursus toch te moeten la-
ten doorgaan omdat anders teveel personen
worden gedupeerd. De cursus begint 12
oktober.

Vorden trainer Ab Fleming
stapt op
De voetbaltrainer van "Vorden" Ab Fleming
heeft zijn werkzaamheden bij de geelzwar-
ten stop gezet. Aanleiding hiertoe is een
konflikt met wedstrijdsekretaris J. Jansen.
Voorzitter Jan van Ark vertelde ons dat vol-
gens Ab Fleming wedstrijdsekretaris Jansen
enkele werkzaamheden met betrekking tot
vertrek en samenkomst van de selektiegroep

zou regelen. Dit was per telefoon door beide
heren afgesproken.
Op de bewuste zondag kwam van de bijeen-
komst en het gezamenlijke vertrek niets te-
recht, aangezien de heer Jansen ontkende
een telefoontje van trainer Fleming te heb-
ben gehad. Het werd een ja en nee spelletje
De heer Fleming wenste op gegeven mo-
ment niet voor leugenaar gezet te worden en
verzocht hij voorzitter Jan van Ark hem van
zijn kontrakt te ontheffen. Deze kon niet
anders doen dan het ontslag te aanvaarden.
Voorzitter van Ark: "Het is een rotgeintje
van één van beiden. Misselijk om elkaar / ( >
te beschuldigen. Wie er schuld heeft weet ik
niet. Er valt niets te bewijzen". Inmiddels is
"Vorden" bezig een nieuwe trainer aan te
trekken. Voorlopig zal Jan Stegeman de be-
geleiding en training van het eerste elftal
gaan verzorgen. "Hopelijk komt er nu einde-
lijk eens rust binnen de vereniging. Het ging
de laatste tijd zo goed en nu dit weer", aldus
voorzitter Jan van Ark.

FC. Overstegen l - s.v. Ratti l
3-1
Een sterker spelend Ratti heeft de wedstrijd
tegen Overstegen verloren, omdat Overste-
gen beter de kansen benutte. Al na 2 minu-
ten spelen kreeg Wassink van Ratti een
moeilijk schot te verwerken, wat hij keurig
deed. In de 12e minuut van de wedstrijd
schoot de middenvoor van Overstegen
ineens op het doel van Ratti. Een niet
onhoudbare bal glipte Wassink over het li-
chaam in het doel 1-0. Een tegenvaller van
Ratti die hierop onmiddelijk antwoordt had.
Smeitink van Ratti die hierop onmiddelijk

Een sterker spelend Ratti heeft de wedstrijd
tegen Overstegen verloren, omdat Overste-
gen beter de kansen benutte. Al na 2 minu-
ten spelen kreeg Wassink van Ratti een
moeilijk schot te verwerken, wat hij keurig
deed. In de 12e minuut van de wedstrijd
schoot de middenvoor van Overstegen
ineens op het doel van Ratti. Een niet
onhoudbare bal glipte Wassink over het li-
chaam in het doel 1-0. Een tegenvaller van
Ratti die hierop onmiddelijk antwoordt had.

Smeitink van Ratti kwam tot tweemaal toe
alleen voor de Overstegen keeper, welke het
eerste schot via een speler van Overstegen
redde, en waarbij het andere schot hoog
werd overgeschoten. Tot rust bleef het 1-0
Direkt na de thee werd Overstegen in de ver
dediging gedrukt. Voor Ratti opnieuw / e k < -
3 kansen die om zeep werden gebracht.

Overstegen profiteerde in de 56e minuu.
hiervan. Uit een schermutseling voor het
doel van Ratti werd het 2-0. In de 6^
nuut maakte J. Nijenhuis hei «-en speler van
Overstegen 7.0 lastig ual i ir „M ge r doei
school. 2 - . . Inmiddels vvas BON ••.'rvangeii
door Albers. Ratti bleef aandringen wat hun
in de 80e minuut fataai werd Bij een uitval
van Overstegen verloor Wonnink de bal,
waarbij een speler van Overstegen alleen
door kon gaan en deze maakte geen loui *
1. Een beslist onnodige nederlaag vooi Rat-
ti. Er werd veel te slordig omgesprongen met
de vele doelrijpe kansen, een gelijk spel was
zeker verdiend geweest.

Uitslagen en programma
s.v. Ratti
Uitslagen zaterdag 26 en zondat.1

ben
afd. zaterdag: s.v. Ratti l -Overstege 1: 1-j
s.v. Ratti 2 - Haarlo 2: 1-2; s.v. Ratti 3 - CJ
Vers 7: 0-11.
Afd. zondag: s.v. Ratti l -Vorden 4: 4-0; s.v.
Ratti 2 - Vorden 6: 5-1; s.v. Ratti 4 - Lochem
8: 3:7.

Programma Zaterdag 3 en
zondag 4 oktober:
Afd. Jeugd: Almen Al - s.v. Ratti Al; s.v.
Ratti BI - Witkampers B2; Ruurlo C3 - s.v.
Ratti Cl.
Afd. Zaterdag: s.v. Ratti l - Beekbergen 1;
s.v. Ratti 2 - AZSV8; Sp. Eefde 4 - s.v. Ratti
3.
Afd. Zondag: s.v. Ratti l - Be Quick 4; Be
Quick 5 - s.v. Ratti 2; s.v. Ratti 3 vrij; Wit-
kampers 10 - s.v. Ratti 4.
Afd. Dames: Ernst l - s.v. Ratti l; s.v. Ratti 2
- Wolfersveen l.

Vorden
van
toen.

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

KNIPTIP
Filmen is mooi . . .
filmen met geluid
nog mooier. Wie
gaat filmen kiest
voor beweging,
kleur én geluiden.

KNIPTIP i
Maak geen zoek-
plaatjes! Wie zo
dicht mogelijk bij
zijn onderwerp gaat
staan, komt met de
beste foto's thuis.

De nieuwe wintermode vindt u volop bij

RUURLO
Een beetje romantiek, veel combinatiemogelijkheden, dat alles vindt u in

onze grote kollekties

ROKKEN van HAMMER t/m maat 50
BLOUSES van MARIANNE PARIS
PAKJES en JAPONNEN van
Gispa - Ines - Schwormm - Rabe en Wahls

Grote Kollektie MANTELS
in STEP - LODEN - MOHAIR'S en KAMGARENS

STEP-mantels v.a.
LODEN-mantels«,,.

WOLLEN-mantels „„
WOENSDAGSMIDDAGS OPEN ZATERDAGS DE HELE DAG TOT 4 UUR

VRIJDAG DOORLOPEND OPEN TOT 9 UUR

Zaterdag 3 oktober

BAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
danvang 20.00 uur

Muziek:
DE BLUE DANIO'S

re.-.tauram

't Wapen van 't Medler
Fa. Eykelkamp, Ruurloseweg 114, Vorden.

Tel. 6634.

Vrijdagavond
2 oktober
geen koopavond

Wapen- en sporthandel

Martens
tutd, dotltrtffend!

Zutphenseweg - Vorden

RKPARATIK
Gevraagd: oppas voor 2 kmde-
ren van anderhalf en vierenhalf was' en afwasau.omatcn

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exki. btw 7,50

drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 - vorden - telefoon 05752-1404

jaar, voor 1 a 2 middagen per
week.
Telefoon 05752-6473

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

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naar de specialist

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

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

Particuliere verkoop, vrijdag en zaterdag
of na telefonische afspraak.

Boomkwekerij

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

Garant schoenen
daar sta je op

Ideaal voor typisch herfstweer: Debby,
een modern veter broeklaarsje van

soepel, sportief leder. Styled
by Marathon.

99,95

WULUNK
VOORAAN IN SCHOENMODE
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN



BOLS jonge jenever
nu voor

Weer volop leverbaar uit onze
tapperij:

Rode landwijn
Witte landwijn
ROSé per . i ter 4,50

25-6 flessen voor

Vinotheek Smit
Dorpsstraat 10, Vorden. Tel. 1391

Gevraagd

Een meisje voor winkel en typewerk
40 urige werkweek

Schriftelijke sollicitaties aan

Installatiebedrijf KLEIN-LEBBINK
Baakseweg 11, 7234 SJ Wichmond
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DYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEK-

^m J %M %M m volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilom^:
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 * • •

TOYOTA Corolla DX 1980
TOYOTA Starlet 5 *. 3 drs 1978
TOYOTA Corolla 30 deiuxe 1978/79
TOYOTA Carina 1978
TOYOTA Cressida 4 drs deiuxe 1978
TOYOTA Celica 2000 XT 1979
FORD TaURUS stationcar 1977

FORD EsCOlt 2 drs. de luxe met gasinst. 1978

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

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), Vor-
den, Ruurlo en Zie u wen t

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G.), tel. 05753-1256
Erken gas-inbouwstation van Toyota-Vial/e
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

ZUIVER WOLLEN HERENVESTEN
Een dik en grot gebreid wollen vest
welke ook als kolbert te dragen is.
De adviesprijs is 139,-. TUUNTEPRIJS 98-
KINDER JACKS
Te kust en te keur, heerlijk warm gewatteerd.
Bij De Tuunte al vanaf TUUNTEPRIJS 59,50
KINDER NOORSE TRUIEN
Een heerlijk warme dikke trui met leuke
Noorse patronen.
De adviesprijs is 35,-. TUUNTEPRIJS 19,50

<rf &̂ -*
DAMES SPENCERS
De grote mode van nu
in vele kleuren, geen marine.
Adviesprijs 25,-. TUUNTEPRIJS 15,-

ó6-
&

MEISJES KILTROKKEN
in geweldige schotse ruiten
bij De Tuunte voor de weggeefprijs van

TUUNTEPRIJS VANAF 27,50

A*
700 m'küuppu
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens qeslou

JONGENS FLANEL RUITHEMDEN
Een fantastische kwaliteit in prachtige ruiten.
De prijs is verschrikkelijk laag. 17 Q i%

TUUNTEPRIJS l f f OU

THEEMUTSEN
De mooiste dessins en de beste kwaliteiten.
Adviesprijs 39,50. TUUNTEPRIJS 29,50 - «*^eS

&**&&&*,

BOERENBONT AARDEWERK
De grootste m de Achterhoek op boerenbont gebifK f^
is De Tuunte en de prijzen zijn nergens lager B^
b.v. kop en schotel, adviesprijs 7,95. TUUNTEPRIJS \M

****

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke

tuinartikelen

Kom gerust kijken

O
o

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

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

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

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

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

HOLTSLAG BOUWMATERIALEN B.V.
SPOORSTRAAT 28 - RUURLO - TELEFOON 05735-2000

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

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

Zaterdag 3 oktober optreden van

De Glanerbrugger muzikanten
met medewerking van

Janus de Gladstrieker
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l Voor reservering
C)

l Café-restaurant

na afloop dansen tot 01.00 uur

Een avondvullend programma
wat u niet mag missen
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I De Luifel, Ruurlo
e Dorpsstraat 11, Tel. 05735-1312
f—^
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