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Loodgietersbedrijf van de heer
F. Jansen mobiel

De heer F. Jansen heeft aan de Prins Bernhardweg 6 te Vorden een loodgietersbesdrijf^wjgericht. De zaak is gevestigd in een
rijdende bus. Dus een mobiele werkplaats met allerhande gereedschappen. De bus isflftns als magazijn ingericht. De heer
Jansen die gespecialiseerd is in lood- en zinkwerk: sanitair, dakwerk en watertechniscne installaties is tot deze wijze van
werken gekomen omdat dit voor de klant kostenbesparend werkt. "Bij de meeste firma's gaat men eerst bij de klant kijken
wat gerepareerd moet worden, daarna terug naar de zaak om de benodigde spullen op te halen, eventueel via de grossier er dan
pas daadwerkelijk aan de slag. Dat betekent soms wel 1,5 uur tijdverlies", aldus de heer Jansen, die, zo zegt hij in zijn rijdende
bus alles direkt bij de hand heeft.

Gebr. Barendsen heropend zaak
De firma gebr. Barendsen aan de Zutphenseweg te Vorden heeft de winkel met 50
m2 uitgebreid. Daardoor is het totale vloeroppervlakte op 24 x 11 m2 gekomen.
De luxe en huishoudelijke artikelengroep is uitgebreid met Sola-cassettes. Ook
heeft de afdeling hand- en sluitwerk een flinke uitbreiding ondergaan. Voor het
kopend publiek is de winkel overzichtelijker geworden. Aan de heropening heeft
de firma Barendsen een prijsvraag verbonden met als hoofdprijs een geheel
verzorgde reis voor 2 personen.

Voorbeeldige samenwerking
Sursum Corda en het Vordens
Mannenkoor
De sportzaal was zaterdagavond goed bezet. Toen de voorzitter van Sursum Corda
het concert opende.
De zaal was echt feestelijk aangekleed en een prachtig podium was gebouwd. Bij
binnenkomst deed het echt profesioneel aan. Of deze zaal geschikt is voor zulke
concerten betwijfelen wij. De akoestiek viel ons wat tegen, terwijl het nogal
tochtig was.
Toch een avond om trots op te zijn in Vorden, dat deze samenwerking tot stand is
gekomen.

Sursum Corda opende de avond met het staan zeker ervaren hebben. Maar hoe
koraal uit Acht adagio's van Van Lijn-
schoten. Dit koraal bleek voor het jubi-
lerende korps zeer toepasselijk met als
tekst: Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen. Dit zal de
muziekvereniging in zijn vijftigjarig be-

snel de tijd ook vliegt, stilgezeten
hebben de muzikanten deze halve eeuw
niet.

Wat betreft repertoire is deze vereniging
goed bij de tijd gebleven, hiervan ge-

tuigen de originele nummers Second
suite van Holst en Dutch cavalcade van
De Groot. Overigens mag worden
gezegd dat over het algemeen de
ritmesectie bij Sursum Corda sterk ver-
tegenwoordigd is, kwalitatief en kwanti-
tatief. Bij de bassen van het Vordens
Mannenkoor was dit minder het geval,
maar aan dit gebrek lijden veel koren.

Mooi was de baritonsola van Ludo
Eijkelkamp in Landerkennung van
Grieg dat samen met de blaasinstrumen-
ten sfeervol gebracht werd.

Wat vlakker klonken de werken van
Brumel en Palestrina. Door de roman-
tische koorklank van het mannenkoor
kwam het werk van Schubert beter uit
de verf en optimaal klonken de mannen-
stemmen in de negro-spirituals en de
liederen: Nocoj pa, Oh Nocoj, met
tenorsolo van Tonnie Besselink, en Plo-
voi, plovi. Dit werk ligt het koor blijk-
baar het best, evenals bijvoorbeeld het
jagerkoor uit de Freischütz van Weber.

Sursum Corda onderleiding van de heer
H. Oosterwij k heeft in het kader van
haar 50 jarig jubileum een goede greep
gedaan om samenwerking te zoeken met
het Vordens Mannenkoor onderleiding
van de heer Bert Nijhof.
De dirigenten en solisten werden
bloemen overhandigd door mevr.
Kettelerij welke de supporters club van
Sursum Corda vertegenwoordigde.

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

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.
1. Adreswijzigingen voor de Gemeente-
gids 1981
2. Verleende collectevergunningen
3. Publicaties ingevolgde de wet AROB
4. Spreekuur wethouder Bogchelman

Adreswijzigingen voor de Gemeentegids
1981
In 1981 zal er weer een nieuwe Gemeen-
tegids verschijnen. Om het adressenbe-
stand van deze gids zo correct mogelijk
te houden, verzoeken wij u om wijzigin-
gen zo spoedig mogelijk door te geven
aan het Gemeentehuis, de Horsterkamp
8 te Vorden. U kunt hiervoor gebruik
maken van de adreswijzigingsformulie-
ren die achter in het oude gidsje zitten.
Mocht u deze niet meer hebben dan is

een kort briefje met de oude en de juiste
gegevens die u vermeld wilt hebben, ook
voldoende. Indien mogelijk e.e.a. graag
voor l november 1980.

Verleende collectevergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 13 oktober tot en
met 19 oktober een collectevergunning
verleend aan de Federatie Sociaal Peda-
gogische Zorg voor Zwakzinnigen.

Publicaties ingevolge de wet AROB
De wed Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende

bouwvergunningen. Een overzicht van
de verleende bouwvergunningen treft u
onderstaand aan. Het indienen van be-
zwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift binnen 30 dagen na de datum van
publikatie moet worden ingediend.
Verleende bouwvergunningen:
Aan de heer L. Schoolderman, Christi-
nalaan 5 te Vorden, voor het veranderen
van een gevel aan de Raadhuisstraat 18
te Vorden.

Spreekuur wethouder Bogchelman
Op donderdag 9 oktober a.s. zal
wethouder Bogchelman niet in de gele-
genheid zijn om het wekelijkse spreek-
uur te houden.

Bloedplasmaavond werd
een succes
De jaarlijkse bloedafname te Vorden
van het Nederlandse Rode Kruis is ook
dit jaar weer een succes geweest. Niet
minder dan 225 donors hebben gehoor
gegeven aan de oproep bloed aftestaan.
Dit jaar moest voor het eerst elke donor
van te voren een anamneseformulier
invullen, ter beoordeling of bloedafna-
me zonder bezwaar kon plaatsvinden
(bescherming donor en de ontvanger
van bloed). 4 donors moesten voor dit
jaar worden afgewezen, waaruit mag
blijken dat een screening vooraf nood-
zakelijk is, al geeft dat ook een beetje
ongemak voor de donor.
Het plaatselijk comité heeft 25 nieuwe
donors mogen begroeten, als resultaat
van een werdactie.

Er is een stijgende vraag bloed. Reeds in
de oudheid kende men aan bloed grote
kracht toe en probeerde men op allerlei
manieren patiënten met bloed te gene-
zen, o.a. door het laten drinken van
bloed en door het op een of andere
manier overbrengen van dierlijk bloed
op patiënten. Ook liet men patiënten in
bloed baden, in de hoop dat dit gene-
zing zou brengen.
Zo trachtte men in de loop der eeuwen
steeds op allerlei manieren patiënten
met bloed te genezen, maar helaas met
erg weinig succes doordat men nog on-
voldoende kennis had omtrent de eigen-
schappen van menselijk bloed. Thans is
de wetenschap op ditgebied enorm uit-
gebreid en is een bloedtransfusie een
normale zaak geworden, waaraan elk
jaar duizenden patiënten hun leven
hebben te danken.

Door de toeneme^p kennis kan met
bloed steeds meeÉjfrorden gedaan en
kunnen steeds me^wiensen met bloed
of met daaruit bereide geneesmiddelen
worden geholpen. In veel gevallen kan
worden volstaan met het toedienen van
afzonderlijke bestanddelen van bloed.
Het komt echter ook steeds meer voor
dat toediening vacdfeaal bloed noodza-
kelijk is, zoals ^^grote operaties (
maag- hart, long- en vaat operaties).
Zonder bloedtransfusies zouden deze
operaties nooit kunnen worden verricht.
Daarom is er steeds meer bloed nodig.
Donors bedankt voor uw bloed!

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen
Brückner, Chr. Gier en geur van bloe-
men.
Gulik, R. van. Het rode Paviljoen,
Heinricht, J. Het geslacht der gedach-
ten, Hilarova, D. en M. Diekman. Ik
heb geen naam, Sant, M. van 't. Ter
wille van een kind, Kollen, K.
Jeugdsekten in Nederland, Hoofdpun-
ten van het regeringsbeleid 1981, Boes,
A.W. Jenaplan- historie en actualiteit,
Keuls, Y. De moeder van David S.,
Gallas, K. Kreta.

Jeugd
Bouhuys, M. De dag dat Tommy drie
werd, Hillarova, D. en M. Diekman. Ik
heb geen naam, Lindgren, A. Bart
woont bij een kabouter, Sutcliff, R. De
krijgsgesvangene, Reichardt, H. De
Germanen.

Vordense Marktvereniging
De verloting die ter gelegenheid van de
najaarsmarkt van de Vordense Markt-
vereniging werd georganiseerd is succes-
vol verlopen. De hoofdprijs zijnde een
bedrag van ƒ 1000,- viel op lotnummer
4044 en werd gewonnen door de Vor-
dense Barry Hughes. De rijwielen vielen
op de nummers 3054 en 3288.

Een woord van dank
De in Vorden gehouden collecte voor de
Vereniging tot steun aan de Nierstich-
ting Nederland* bracht in totaal ƒ
9972,20 op.
Dank aan uw gave en een ieder die ons
tijdens deze collecte ter zijde stonden.

Nierstichting-Nederland

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Nes Ammim-avond
De Zendingscommissie van de plaatse-
lijke Gereformeerde kerk houdt een Nes
Ammim-avond op deze week
donderdag: donderdagavond 9 oktober
in het Achterhuis, de zalen achter de
Gereformeerde kerk aan de Zutphense-
weg. "Nes Ammim" is een, na de twee-
de wereldoorlog, internationaal opge-
zette christelijke nederzetting (een soort
kibboets) in Galilea, de noordelijke
landstreek in Israël. Welkom is eenie-
der.

Israël comité Nederland
De plaatselijke en regionale afdeling van
het Israël Comité Nederland belegt een
Israël-avond op volgende week donder-
dag: donderdagavond 16 oktober,
Dorpscentrum.
De heer Karel R. van Oordt is de spreker
op deze Israël-avond. Verder zijn er
stands met diverse produkten uit Israël,
die ter kennismaking of te koop worden
aangeboden. Na de pauze wordt een
film vertoond over het "Hedendaagse
Israël".
De muzikale omlijsting wordt verzorgd
door het duo vader en zoon Maarten de
Groot. De toegang is vrij. Iedereen is er
zeer welkom.

Begonnen
In beide protestantse kerken, Gerefor-
meerd en Hervormd, zijn de catechisa-
ties begonnen. In de kerkbladen staan
dag en uur en plaats voor de verschillen-
de leeftijdsgroepen vermeld. De predi-
kanten geven, indien nog nodig, graag
nadere informatie.

Het posaunen-koor uit
Süderwick
Het jeugd-Posaunen-koor uit Süder-
wick, het duitse tweeling dorp van het
nederlandse Dinxperlo, hoopt
"blazend" mee te werken aan de
morgenkerkdienst in de Hervormde
kerk op de laatste zondag in deze maand
oktober: zondagmorgen 26 oktober.
Het Posaunenkoor speelt enkele liede-
ren voor de kerkdienst begint, begeleidt
tijdens de dienst een drietal liederen en
speelt ook na de kerkdienst een paar lie-
deren. Bovendien wil het Süderwickse
Posaunenkoor ook graag in het ge-
meentecentrum "de Voorde" enkele lie-
deren spelen: bij goed weer eigenlijk het
liefste op het kerkplein, buiten. Ieder-
een is welkom in de genoemde kerk-
dienst en ook na de dienst in "de
Voorde". Door deze aankondiging kunt
u er tijdig rekening meehouden!

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: W.J. Eenink en
M.C. Smeenk
GEHUWD: J.A.M. Hermans en P.I.
Taekema, F. J. Huiskes en G. Zomer
OVERLEDEN: Geen.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 12 oktober: 10.00 uur, ds. J.
Veenendaal, Bediening Heilige Doop

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 12 oktober: 10.00 en 19.00 uur,
ds. J.R. Zijlstra.

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

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

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 11 en zondag 12 oktober dok-
ter Sterringa. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 11 en zondag 12 oktober: G.
Harbers, Doetinchem, tel. 08340-23938
en H. van Baren, Lochem, tel. 05730-
1870. ZaïZo spreekuur voor spoedge-
vallen van 11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 11 oktober 12.00 tot maandag
13 oktober 07.00 uur, dokter Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dokter Breukink.

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

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen '
morgens 8.00-9.00 uur.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346,

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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.

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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.

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

BRAND MELDEN
tel. 2222, b.*.o 05700-13333

POLITIE
Telefoon 1230. 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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HAMLAPPEN
heel kilo 1098
FRICANDEAU

648500 gram

RUNDERHART

, 690

SCHNITZELS 100 gram

100 gram 175RAUWE NAM
JOHMA

SELLERiJ SALADE 100 gram 115

GEROOSTERDE ACHTERHAM 1R.
100 gram l DO

MAANDAG 14-10

KLAPSTÜK OF HACHEEVLEES 400
500 gram *t«JU

DINSDAG 14-10 - Voor de erwtensoep!

BOVENBEEN

VARKENSSTAARTEN

kilo 450
küo 298

WOENSDAG 15-10

SCHOUDERKARBONADE kilo 698

groenteman

B5£ slifterii

FLORIJN

JONGE JENEVER
1 liter nu •

PARADE
VIEUX
1 liter
nu 1475

NIEUW!

KONTIKI DRANK
(gin, grape fruit - , — -_
lemon) 9AS
per fles nu • fc~**

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
VACUÜM

OouwetQberts
fijne AroniaKpfne

* i^r^ai~r, ^^Ê.I _

Vi kg extra mooie

WITLOF
2 kg heerlijke franse

GOLDEN DELICiOUS
of 3 kg export Hollandse

GOLDEN DELICOUS
2 kg honingzoete

DRUIVEN

195

295
350
iqc

per kg 1 uw

2 bossen

TROSCHRYSANTEN .,fl
diverse kleuren ^UU

9Rflper bos tm%i\f

ADIANTÜM VAREN. 'N PRACHT CYCLAAM EN 'N

PRACHT CROTON samen 1 000

maandag 13 oktober dinsdag 14 oktober

500 gram panklare 500 gram panklare

RODEKOOL 65 ANDIJVIE 78

woensdag 15 oktober

1 kilo gekookte

BIETEN 125
__^_^^_^^___^^— -î »Bi

*2*«i

o-t^Pf
2ÜBK -Ar'Tfc.nrtt''

»
ir

HOLLAND
FLOR

POTAARDE
grote baal
25 litfiL
geen^B9
of32W

oA

MAAR
NU

WEEKEND BISCUITS
groot pak SMARIUS f O fi
±350 gram l AM
van 165 voor • W W

EDELWEISS

MENAGERIE
pak 150 gram

VAN DELFT

KLEUTERTAAI
baal 500 gram

NIBBIT

COCKTAIL
pak geen 149
maar

BOERENBRUIN
800 gram
gratis gesneden

TARWEPUNTJES 1 Qft
zak 9 stuks l ** W

JOLLY

DRINKYOGHURT
van 109 voor

BOURSIN
80 gram
van 209 voor

M«töv
*^ . 0 n A 3 A

STiflS
«Aft tttt

RAI!

SUNMAID

ROZIJNEN
zak è 9 pakjes
van 165 voor

VENZ

CHOC. VLOKKEN
melk of puur
pak 200 gram

BARONIE

CHOC. LETTERS
melk of puur
extra groot
van 370 voor
groot
van 185 voor

249
125

BECKERS

BITTERBALLEN
doos 50 stuks 398

MAKREEL
(zalmstyle)
blik 200 gram
van 89 voor

Vk«>fc. •*-*•-;

ERA

HALVARINE
kuip 250 gram
van 88 voor

HUISVUIL
ZAKKEN

Komo keur
pak 20 stuks op rol
geen 349 of 325

MAAR
NU

LEVER PASTEI
blik 200 gram
van 95 voor

SERINGEN OF
APPELZEEP
pak 3 stuks 169

HILCO

R.V.S.
FONDUESET
+ 6 vorken
van 2095
voor 1795
STEAKPLANK
25 cm
van 395 voor

FONDUEVORKEN
set 6 stuks
van 239 voor

LAMPOLIE
div. kleuren
flacon 1 Itr
van 269 voor

HERENZAKDOEKEN
100% katoen
pak 6 stuks
van 695 voor

CITRUSPERS
met lekbak
van 495 voor

h^\

PALMOLIVE
SHAMPOO
4 soorten
van 165 voor

5-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG



Met dank aan God en grote
vreugde geven wij u kennis
van de geboorte van onze
zoon DERK JAN.

Wij noemen hem

DENNIS

Erik en Tiny Klein Haneveld

1 oktober 1980
7233 SC Vierakker
Vierakkerseschoolweg 2

Dank u
Langs deze weg wil ik een ie-
der bedanken voor de belang-
stelling en kado's in vele vor-
men, die ik t.g.v. mijn 80ste
verjaardag én mijn 65-jarig lid-
maatschap van Excelsior tij-
dens de receptie op 25 sep-
tember ervóór en erna ont-
ving.
R. Scholten-Bijenhof,
Zutphenseweg 45

Zondagmiddag 12 oktober
optreden van de jachthoorn-
blazers Vivat uit Lochem bij
de schouwburg te Lochem
waarna men op de klubshow
van PEKLO ca. 500 hoenders
en konijnen kan bezichtigen.

Ook in de herfst kunnen er
nog goede fietsdagen zijn.
Neem dan een FONGERS
toer-, sport-, trim- of racefiets

BARINK,
Nieuwstad 26,Vorden
Ook voor uw reparaties

ROZEN
Zoek nu nog even rozen uit,
dan worden ze voor u gere-
serveerd en heeft u bij afleve-
ring de juiste kleur. Particulie-
re verkoop: vrijdag en zater-
dag.
Boomkwekerij
M.G. Spiegelenberg BV,
Ruurloseweg 26, Vorden
Telefoon 05752-1464

FLITS, kinderfietsen. Styling
in Superman.
Uitvoering vanaf . . . . f 234,-
Merk: FONGERS

BARINK,
Nieuwstad 26 - Vorden

AFWEZIG
N.J. Edens, tandarts

Van maandag 13 oktober t/m
vrijdag 24 oktober. Voor
spoedgevallen: Patiënten van
wie de achternaam begint
met A t/m K kunnen zich
wenden tot tandarts Haccou,
tel. 1908. Patiënten van wie
de achternaam begint met L
t/m Z tot tandarts Houtman,
tel. 2253

Race- en trirnfietsen
Zie onze showroom. Natuur-
lijk. FONGERS

BARINK
Nieuwstad 26 - Vorden

Te koop: walnoten.
J.W. Vlemingh, Slotsteeg 10,
Hengelo Gld.

Meisje, 19 jaar, biedt zich
aan in de huishouding of win-
kel voor de vrijdag.
Telefoon 2351

SOKPANTOFFELS
maat 28 t/m 41 f g _

MU2KKINK
Nieuw Mail 1 4 - V o i i l c n Pelel

Rijdt Fongers
trommelrem, 3 versn. uitv.
model Ascot f 601,-
model Bato f660,-

BARINK
Nieuwstad 26 - Vorden

Te huur gevraagd: een laag-
bouw woning of deel van
een boerderij in Zutphen of
omgeving. Huurprijs tot 450,-
Brieven onder no. 40 AB Buro
Contact

Boomkwekerij
M.G. Spiegelenberg BV
heeft voor u uit voorraad le-
verbaar: heide, vaste planten,
bomen, vruchtstruiken, coni-
feren, heesters, klimplanten;
alles in diverse soorten en
rechtstreeks van de kwekerij.
Particuliere verkoop alleen
op vrijdag en zaterdag.
Ruurloseweg 26, Vorden, tel.
05752-1464

(Rektifikatie)
(In plaats van kaarten)

Op zaterdag 11 oktober a.s. hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijksfeest te
herdenken.

G. HARMSEN
L.B. HARMSEN-GROOT JEBBINK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, te Vorden.

7251 MX Vorden, oktober 1980
,,'t Schimmel", Schimmeldijk 4

Met dank aan God hopen op donder-
dag 16 oktober D.V. onze ouders en
grootouders

DOUWE WOUDSTRA
HYLKJEN WOUDSTRA-KROON
hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Omdat wij deze dag een feestelijk ka-
rakter willen geven, verwachten wij u
tussen 17.00-18.30 uur in Hotel Bak-
ker, Dorpsstraat 24, te Vorden.

Wij zijn dankbaar dat onze ouders de-
ze dag in ge2ondheid mogen vieren.

De kinderen en kleinkinderen

Voor hen, die het niet bij woorden willen laten, delen
wij u mee, dat onze ouders graag een gift in geld ont-
vangen, waarvan zij een deel zullen schenken aan het
Wilhelminafonds t.b.v. de kankerbestrijding.

Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan
onze broer en zwager

AREND JAN OORTGIESEN
echtgenoot van S. van Bergen

in de leeftijd van 68 jaar.

Warnsveld: H.J. Rietman-Oortgiesen
H.J. Rietman

Vorden: W. Oortgiesen
J. Oortgiesen-Maalderink

Ruurlo: A.J. Klein Kranenbarg-
Oortgiesen

J. Klein Kranenbarg

Vorden: A. Breukink-Oortgiesen flA
D.G.J. Breukink

Velp: H.J. Oortgiesen
G.A. Oortgiesen-Schoemaker

Zutphen, 5 oktober 1980

De Heer is mijn Herder
mij ontbreekt niets.

Voor ons toch nog onverwacht, nam God op Zijn tijd
tot Zich, mijn geliefde man en onze allerliefste en
zorgzame vader en opa

HENDRIKUS ZWEVERINK

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden: G. Zweverink-Boesveld

H.B. Zweverink
J.B. Zweverink-Meerbeek
Gracia, Reiniera, Stephan en

Christianne

Ch.R.G. Sessink-Zweverink
Th.J.M. Sessink
Yvonne, Mario, Miranda en

Raymond

Hengelo (Gld.): B.H. Zweverink
H.J. Zweverink-Mengerink
Michelle

7251 XK Vorden, 6 oktober 1980
Hertog Karel van Gelreweg 15

De rouwdienst wordt gehouden vrijdag 10 oktober
om 13.00 uur in de Hervormde kerk te Vorden, waar-
na de begrafenis om 14.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats aldaar zal plaatsvinden.

Mijn dierbare man en onze vader ligt opgebaard in het
rouwcentrum van de Monuta Stichting, Het Jebbink
4 te Vorden, alwaar gelegenheid is tot afscheidnemen
en condoleren van de familie donderdagavond 9 ok-
tober van 19.00 tot 20.00 uur.

Gods oordelen staan voor de deur!
God ziet niet werkeloos toe nu de zonde en wette-
loosheid deze wereld overspoelen.
"Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, over-
komt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een
plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen."

1 Thess. 5:3

"Hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?"
Matth. 23:33

Hoe? "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie Mijn
Woord hoort en Hem gelooft die Mij gezonden heeft,
heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want
hij is overgegaan uit de dood in het leven." Joh. 5:24

Heden overleed na een geduldig gedragen lijden onze
beste broer en zwager en oom

HENDRIKUS ZWEVERINK
echtgenoot van G. Zweverink-Boesveld

op de leeftijd van 71 jaar.

Uit aller naam:
Familie J. Zweverink
kinderen en kleinkinderen

Vorden, 6 oktober 1980

Zoekt u een z.g.a.n. fiets
voor een leuke prijs?

Alle verhuurfietsen, die maar één zomer gebruikt zijn
bieden wij u nu aan onder garantie

Inruil van uw oude fiets mogelijk

Tweewielerbedrijf J.H. KUYPERS - Telefoon 1393

De vele blijken van belangstelling en intens medele-
ven die wij tijdens de ziekte en na het overlijden van
onze lieve moeder en oma

HENDRIKA GERDA LENSELINK OLTVOORT

hebben mogen-ondervinden, zijn ons tot grote steun
geweest.
Gaarne betuigen we u hiervoor onze hartelijke dank.

Janny en Johah Lotterman-Lenselink
Christi

Gozien en Frens Lotterman-Lenselink

Evert Venderink

Vorden, oktober 1980

OPGELET OPGELET OPGELET!!!

„Se Berberg''
1 jaar in Vorden

Beste Corrie en Hannie
Vorden zonder de Herberg dat kannie

Je hoort er voor 100 procent bij
met je bier, ballen gehakt en ander gerei

Het eerste jaar liep als een trein
en zo zullen ook de volgende zijn

Onderstaande personen komen jullie
vrijdag feliciteren

en natuurlijk ook wat verteren
Zet maar 3 extra obers neer
want we gaan met z'n allen

OERENDHARD te keer.

Rene, Freddy, Mark, Stef, Hein, Jan, Eric, Tony,
Appie, Geert, Tonnie, Jan, Lammy, Henm .ita,
Willem, Martin, Tonny, Harry, Marcel, lrene^»pdre,
Ronald, Jet, Janet, Jan, Fred, Marie, AnneH^arla,
Hermien, Jan, Bert, Willy, Marietje, Willem, Jos,
Everdien, Benny, Dinant, Gerdien, Ria, Henk, Jolan-
da, Alex, Benny, Peter, Jan, Renze, Ronald, Dries,
Rudy, LUC, Jos, Benno, Appie, Tonnie, Trudy, Frits,
Johan, Benny, Wim, Eddy, Jan, Tony, Din^atan.

/TicHTine
DORp/cenTRum
Raadhuisstraat 6 - Telefoon 2722

Culturele voorstellingen
vrijdag 24 oktober a.s.

Nationaal Jeugdkorps
In verband met het 50-jarig jubileum
van de Chr. Muziekvereniging "Sur-
sum Corda", wordt op zaterdag 18 ok-
tober een jubileumconcert gegeven
door het Nationaal Jeugdkorps.

Aanvang: 19.30 uur
Entree: f 6,-
Kaarten verkrijgbaar in het Dorpscentrum:
donderdagavond van 19.00-21.00 uur
vrijdagavond van 19.00-21.00 uur

AVONDVOORSTELLING
Aanvang 20.00 uur

Nationale Roemeense Dansgroep
"ARGESUL" met orkest
Entree f 10,- p.p. C.J.P./Pas 65+: f 4,-

zondag 26 oktober a.s.

KOFFIECONCERT
Aanvang 12.00 uur

Pianoconcert van George van Renesse
met o.a. werken van Chopin en Beethoven

Entree f 5,- p.p. Kinderen t/m 12 jaar f 3,50 p.p.

C.J.P./Pas 65+: f8,-
woensdag 22 oktober a.s.

KINDERVOORSTELLING
Aanvang 14.00 uur

Poppentheater "De Trekwagen"
met "Lord Wanhoop"
Entree f 3,50 p.p.

Kaartverkoop alle voorstellingen:
- Kantoorboekhandel Hassink, Raadhuisstraat

- V.V.V. kantoor/schoenhandel Wullink, Dorpsstraat

- en voor zover nog aanwezig: vanaf 1 uur vóór de aanvang aan de zaal

Neveda Kwaliteit

UITSCHIETERS VAN DE WEEK!!

Gord. "spetter" tuinbroekjes on nr
m/boord, mt. 80 t/m 116 vanaf mm\Mf W W

Cord. "spetter" broeken on en
mt. 116 t/m 170 NU vanaf

MODECENTRUM

RUURLO

Neveda

Brei zelf de mooiste mode uit het
nieuwe Neveda Breiboek nr. 32.
En natuurlijk breit u met de
echte originele Neveda kwaliteit
Gegarandeerd goed!

l jaar
Herberg

U
TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

a.s. vrijdag is het al weer een jaar geleden dat wij de deuren van
De Herberg officieel openden.

Op deze verjaardagsdatum van De Herberg hebben wij
voor elke regelmatige bezoeker een gratis drankje, een hartig

hapje en een leuke attentie.

Op deze wijze willen wij onze dank laten blijken ten opzichte van
onze vaste bezoekerskring die er voor hebben gezorgd

dat wij met veel plezier kunnen terugzien op l jaar De Herberg.

COR EN HANNIE TEN BARGE





CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 9 oktober 1980
42e jaargang nr. 32

"In de reep'n" vierde eerste lustrum met
koetsenkijkdag

De aanspanning "In de reep'n" heeft zaterdag de viering van het eerste lustrum
niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarvoor had een commissie op de parkeer-
terreinen van de heer Bakker een koetsenkijkdag georganiseerd die tussen de 1000
en 1500 belangstellenden trok. Een aantal dat de verwachtingen van de organisa-
toren verre overtrof. Men had er bijzonder veel werk van gemaakt. Bij de verschil-
lende geshowde jachtwagens, wagonnettes, briks, tilburies enzovoort was een
kaart gemaakt met daarop alle gegevens zoals bouwjaar, type, wagen, eigenaar en
dergelijke. Het publiek werd zodoende goed geïnformeerd. De show werd opge-
luisterd door een draaiorgel, zodat men niet alleen kon kijken maar ook kon luis-
teren.

Zaterdagavond werd in zaal Bakker een
receptie gehouden waar allereerst het
woord werd gevoerd door de voorzitter
van de jubileumcommissie de heer Joop
van Druten. Hij bracht het bestuur
dank voor al hetgeen zij de afgelopen
vijf jaar voor de vereniging heeft ge-
daan. Hij bood voorzitter Joh. Norde
een voorzittershamer aan. Voor de da-
mes van de bestuursleden waren er bloe-
men.
Hierna werd het woord gevoerd door
voorzitter Norde. Hij bedankte met na-
me de plaatselijke EHBO die "In de
Reep'n" altijd ter wille is.
Verder werden eveneens bestuursleden
van de Bond van verenigingen van het
aangespannen paard welkom geheten.

Voorzitter Norde ging vervolgens in op
het verloop van de eerste vijf jaren.
"Vanaf de oprichting hebben we nog
steeds hetzelfde bestuur. We zijn van 15
leden bij het begin gegroeid tot een ver-
eniging met 75 leden", aldus Norde. Hij
bracht de kasteelbewoners en langdoed-
eigenaren dank voor de bereidwilligheid
die ieder jaar bij de Kastelenrit aan de
dag wordt gelegd.
Hierna bood de voorzitter van de aan-
spanning "De Koetsenkearls" uit
Twente zijn gelukwensen aan. "Wij
hebben beiden dezelfde gedachten over
het aangespannen rijden en wij moeten
konstateren dat het aangespannen
rijden nooit meer zal verdwijnen. Het
paard is niet verdrongen door het gemo-

toriseerde verkeer. Laten wij het aange-
spannen paard dusdanig blijven stimu-
leren dat over 95 jaar de koets en het
paard nog rond zal rijden", aldus de
heer Roodink.

Namens de Vordense marktvereniging
sprak voorzitter A. J. Zweverink.
"Probeer paard en leden in de reepen te
houden", adviseerde hij. De heer Zwe-
verink bood een geschenk onder couvert
aan.
NamenWe Bond van Warmbloedfok-
kers sp^pde heer ter Leugenhorst. Hij
had diep respekt voor de jubilerende
vereniging om altijd met zoveel tam-tam
op de weg te komen. "Het fijne van het
aangespannen rijden is dat je zo heerlijk
de hele familie kunt inschakelen. Verder
zullen ^toj proberen de paarden te
fokken^rU houdt ze in de reepen", al-
dus ter Leugenhorst.
Voorzitter Norde bedankte de verschil-
lende sprekers. Ook wethouder H.A.
Bogchelman die het gemeentebestuur
vertegenwoordigde alsmede de heer
Bakker voor het beschikbaar stellen van
zijn terreinen en koetsen. Hierna kon er
een dansje gemaakt worden met
medewerking van het Allegro Combo.

Tentoonstelling Peklo
Lochem
De kleindierenvereniging PEKLO houdt
op 11 en 12 oktober in de Schouwburg
te Lochem de jaarlijkse clubtentoonstel-
ling. In totaal zullen hier ongeveer 140
hoender, 250 konijnen en twintig cavia's
van de leden van de club te zien zijn.

Een groot aantal leden uit Vorden en
omstreken hebben dieren ingezonden
voor deze tentoonstelling.

De tentoonstelling van PEKLO mag
ieder jaar op grote belangstelling reke-
nen. Het is daarom dat ook andere ver-
eniging zich graag op deze expositie
laten zien. Dit jaar zijn de Vereniging
tot Bevordering van de Bijenteelt, de
Koninklijke Maatschappij van
Tuinbouw en Plantkunde, Kanariever-
eniging De Gekleurde Zanger
Noordduyn en de twee plaatselijke dui-
venvereniging van de partij.
Om de tentoonstelling nog aantrekke-
lijker te maken heeft het bestuur van
PEKLO voor zaterdagmiddag een op-
treden van de Hooiplukkers geregeld,
terwijl zondagmiddag het Jachthoorn-
korps zal optreden.

Het Nationaal Jeugdkorps
komt in Vorden
Als slot van de muzikale festiviteiten
i.v.m. het 50 jarig jubileum van de Chr.
Muziekver. "Sursum Corda" komt op
zaterdag 18 oktober het Nationaal
Jeugdkorps in het Dorpscentrum een
concert verzorgen. Het Nationaal
Jeugdkorps staat onder de zeer bekwa-
me leiding van de bekende dirigent en
jurylid Piebe Bakker.
Het N.J.K. werd 20 jaar geleden opge-
richt door de Ned. Federatie van Chri-
stelijke Muziekbonden. Ze bestaat uit
jonge leden van 14-22 jaar die afkomstig
zijn uit het gehele land. De allerbeste
jonge muzikanten kunnen van dit korps
lid worden als ze na oproep en test
blijken aan de gestelde muzikale eisen te
voldoen. Het korps heeft een fanfare

bezetting en bestaat uit ca. 55 muzi-
kanten. Er wordt door dit korps veel
eigentijdse muziek gespeeld.
Het korps heeft vaak een "brug'func-
tie" tussen de beroepsorkesten en de a-
mateurorkesten.
Overal waar dit korps speelt is er
enorme bewondering voor, hetgeen de
aanwezigen vaak tot staande ovaties
brengt.
Het bestuur van "Sursum Corda" is
dan ook bijzonder blij dat dit korps
naar Vorden komt. Voor de liefhebbers
van blaasmuziek belooft het een unieke
avond te worden met muziek van een
van de allerbeste amateurorkesten uit
ons land.
Wat het repertoire betreft staat de diri-
gent Piebe Bakker garant voor een
prachtige avond. Piebe Bakker is een
man die weet te begeesteren, hij voelt de
jeugd aan wat ze wil en spreekt ook de
ouderen aan en weet dat alles in muzi-
kale banen te leiden. Voor Vorden en
omgeving een unieke gelegenheid om dit
korps te beluisteren. Kaarten hiervoor
verkrijgbaar, donderdag en
vrijdagavond in het Dorpscentrum.

De Zonnebloem
"Zon in de schoorsteen"
De laatste jaren geven plusminus 65.000
Nederlanders een pakje aan een zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende be-
jaarden medeburger. Dat geschiedt dan
via de befaamde aktie "Zon in de
schoorsteen", die gevoerd wordt door
de Zonnebloem, daarbij in de
publiciteit ondersteund door KRO-
radio en t.v. Het gaat in deze aktie niet
om dure kado's, doch om een gezellig
pakje met rijmpjes of briefjes, zoals dat
thuis ook gebeurt.
Voor degenen, die een adres willen heb-
ben, volgen hier de richtlijnen:
1. Afhankelijk van waar u woont,
schrijft u naar de centrale, provinciale
post. Dat kan met een kort briefje,
waarin u meedeelt, dat u een pakje wilt
maken en daartoe een naam en adres
wilt ontvangen. In blokletters dient u
uw eigen naam en adres te vermelden.
2. In uw briefje sluit u een postzegel van

60 cent in. Dat is voor het antwoord,
dat u krijgt.
3. Na ongeveer 15 november ontvangt u
een adres-formulier, waarop behalve
naam en adres ook enkele bijzonderhe-
den staan van de zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende bejaarde, voor wie u
een pakketje kunt maken. U kunt aan
de hand van de gegevens rekening
houden met wat u geeft.
4. Uiteraard dient het pakje tijdig
verzonden of (wat ook vaak gebeurt, als
u een adres uit uw eigen omgeving ont-
vangt) gebracht te worden.
Attentie:
Afhankelijk dus van de provincie,
waarin u woont, stuurt u dus uw briefje
met de vraag om naam en adres van een
van een zieke/gehandicapte/hulpbehoe-
vende bejaarde naar een van de
volgende adressen: De Zonnebloem,
Postbus 9040, 6800 GB Arnhem en De
Zonnebloem, Postbus 500, 7440 AM
Ni j verdal

aangepast aan individuele wensen en
mogelijkheden. Voor de jeugd tot en
met 20 jaar biedt de Rabobank een
pakket jeugdspaarvormen, namelijk het
Kinderspaarplan, Grijp-5 en de
Zilvervloot. Voor de andere spaarders
zijn er spaarvormen waarbij de
ingelegde gelden direct kunnen worden
opgenomen én spaarvormen met vaste
opzegtermijn en de daarbij behorende
hoge(re) rente.
Tijdens de Spaarweek krijgt iedere
nieuwe spaarder een premie van ƒ 7,50
op zijn of haar boekje of rekening bij-
geschreven. De Rabobankkalender, die
in de Spaarweek wordt uitgereikt, heeft
voor 1981 als thema "Nederland-Gevel-
land", en geeft een beeld van de
eeuwenoude cultuur van ons land op het
gebied van gevelbouw. Voor de jeugd
wordt in de Spaarweek een aantal aardi-
ge surprise beschikbaar gesteld, waartoe
ook een gevelbouwboek kan behoren.

Ouderavond Ie klassen
L.H.N.O.
Op maandagavond 29 september was er
een ouderavond voor de Ie klassen van
de huishoudschool. De avond werd ge-
opend door mej. Nijhoff, directrice van
de school.
In haar openingswoorden sprak zij haar
vreugde uit over de grote opkomst van
het aantal ouders. In haar inleiding
sprak zij over de overgang van de basis-

school naar het voortgezet onderwijs en
de problemen die dit met zich mee
brengt. Voorts ging zij in op de be-
naming "huishoudschool". Deze
benaming wekt verkeerde toekomstver-
wachtingen, aldus de directrice. De
school, L.H.N.O., wil meer in-spelen
op het theoretisch bezig zijn en de prak-
tische, creatieve en sociale vorming.
Na de inleiding van de directrice konden
de ouders samen met de leerlingen 2 les-
sen bijwonen. Zo konden de ouders van
dicht bij ervaren wat hun kinderen over-
dag meemaken. De lessen werden door
ouders met veel plezier gevolgd. Na de
pauze en het gebruikelijke kopje koffie
was er voor de ouders de gelegenheid
om vragen te stellen. Daarna besloot de
directrice deze toch wel zeer zinvolle
ouderavond.

Wim Loman wint
Trekkerbehendigheids-
wedstrijd
De afd. Vorden van Jong Gelre organi-
seerde zondag op het terrein van de fa-
milie J.W. Abbink aan de Kruisdijk een
trekkerbehendigheidswedstrijd waaraan
door 15 personen werd deelgenomen.
De eerste prijs werd gewonnen door
Wim Loman, 2 Adriaan Eskes, 3 Gerrit
Harmsen. De wedstrijd in het beoor-
delen van rundvee werd gewonnen door
Tonnie Regelink, 2. Gerrit Harmsen, 3
Henk Ruesink.

CONTACTISPORTOVERZICHT

Spaarweek bij de Rabobank
De Rabobank organiseert dit jaar van
20 t/m 24 oktober de traditionele
Spaarweek. In deze week worden de
mogelijkheden en voordelen van het
spraren benadrukt. Voor wie nu wil spa-
ren om later iets achter de hand te heb-
ben, biedt de Rabobank in de
Spaarweek iets extra's in de vorm van
een spaarpremeie van ƒ 7,50. Ook zijn
een kalender, een gevelbouwboek of
andere surprises beschikbaar.
Sparen is het stap voor stap opbouwen
van iets dat - zeker bij de huidige econo-
mische vooruitzichten - later goed van
pas kan komen. Nu rekening houden
met de financiële behoefte van morgen.
Vroeger zei men: "wie spaart heeft iets,
wie niet spaar niets". En hoewel het
tweede deel van dit gezegde misschien
aan kracht heeft verloren omdat het
lenen van geld de laatste jaren veel een-
voudiger is geworden, staat het eerste
nog recht overeind. Want tegenover de
verplichtingen van het geld lenen, staan
de vrijheid en de onafhankelijkheid van
het sparen.
De spaarvormen van de Rabobank zijn

VOETBAL

Gelijkspel van Vord^i tegen
Zelhem ^
Vorden l heeft voor de derde keer in
deze competitie een uitwedstrijd in een
gelikspel zien eindigen. Tegen een ploeg
als Zelhem 1-1 te spelen is zonder meer
een verdienste want de gedtewarten zijn
de laatste jaren steeds «Bftge handen
uit Zelhem teruggekeeru. Vergeleken
met de wedstrijd thuis tegen Varsseveld
kwamen de geelzwarten nu heel wat be-
ter voor de dag. Speciaal had Vorden
voor de rust het beste van het spel. Dat
resulteerde in een 0-1 voorsprong. Een
ietwat gelukkig doelpunt. Bij een scrim-
mage voor het Zelhem-doel viel de bal,
als een geschenk uit de hemel, pardoes
voor de voeten van Gerard Esselink.
Deze mikte de bal met een vakkundige
precisie op de neus van een Zelhme-ver-
dediger. Gerard had het uitstekend ge-
zien want de bal ketste in het Zelhem-
doel.
Na de rust wogen de ploegen goed tegen
elkaar op. De thuisclub deed er alles aan
om de balans in evenwicht te brengen.
Dit lukte een kwartier voor tijd toen een
overtreding van één der Vordense spe-
lers op de rand van het strafschopgebied
door de scheidsrechter, die overigens
goed floot, met een penalty werd
"gehonoreerd". Tonnie Kuiperij schoot
daarna raak 1-1.

Uitslagen v.v. Vorden zaterdag 4 okto-
ber 1980
Vorden Ao-RKZVC Ao 0-1, Dochteren
Al-Vorden Al 7-0, Brummen Bl-
Vorden BI 1-1, Vorden B2-Zutphania
BI 2-2, Zutphen Cl-Vorden Cl 4-1

uitslagen v.v. Vorden zondag 5 oktober
1980
Zelhem-Vorden 1-1, Vorden 2-Varsse-
veld 3 0-3, Socii 3-Vorden 3 1-2, Vorden
4-Oeken l 2-2, Warnsveld 4-Vorden 5 2-
3, Vorden 6-Brummen 61-1, Vorden 7-
Eerbeek 6 10-0, Halle 4-Vorden 9 3-3.

Programma v.v. Vorden zaterdag 11
oktober 1980
AZSV Ao-Vorden Ao, Zutphen Bl-
Vorden BI, Vorden B2-Eefde BI, Vor-
den C3-Lochem C3, Gazelle C2-Vorden
C2.

Programma v.v. Vorden zondag 12
oktober
Ruurlo 2-Vorden 2, Vorden 3-SHE 3,
De Hoven 4-Vorden 4, Vorden 5-Oeken
4, Vorden 6 vrij, AZC 6-Vorden 7, Vor-
den 8 vrij, Vorden 9-KSH 4.

s.v. Ratti 1-Sp. Teuge l afd.
zaterdag 3-4
s.v. Ratti miste 3 spelers, zodat zij eerst
nogal wat problemen hadden met het
samenspel hiervan profiteerde Teuge
goed, in de 3e minuut was het al raak 0-
1. s.v. Ratti kreeg hierna meer greep op
het spel. Sp. Teuge kreeg in de 9e min.
de kans om via een strafschop de stand

uit te breiden, maar deze strafschop
werd gemist.
s.v. Ratti kon geen middenveld opbou-
wen waardoor Sp. Teuge vrij spel had,
via een corner kwam de stand op 0-2.
s.v. Ratti bleef goed doorvechten en
drukte toch Sp. Teuge terug. W. Stok-
kink bracht de stand op 1-2.
G. Boggelman kwam de geblesseerde
W. Berenpas vervangen.
Uit een goed genomen strafschop kwam
de stand op 1-3.
Nog voor rust bracht J. Nijenhuis met
een prachtige lob de stand op 2-3. En na
de thee was het toch weer Sp. Teuge die
kon scoren 2-4. Weer werd er gewisseld
bij s.v. Ratti, H. v.d. Linden kwam in
het veld voor B. Smeitink.
Uit een goed genomen vrije schop
bracht W. Stokkink de stand op 3-4,
maar de tijd bleek te kort te zijn om een
gelijk spel te behalen, wat zeker de ver-
houding goed had weergegeven.

Uitslagen van s.v. Ratti van 4 en 5
oktober 1980
afd. Jeugd: s.v. Ratti al-DEO al 8-1,
Zutphania-s.v. Ratti cl 3-2
Afd. Zaterdag: s.v. Ratti 1-Sp. Teuge 3-
4, sp. Eefde 2-s.v. Ratti 21-3, EGVV 2-
s.v. Ratti 3 2-1, s.v. Ratti 4-AZSV 9 6-1
Afd.Zondag: Dierense Boys 4-s.v. Ratti
21-7
Afd. Dames: Klarenbeek 1-s.v. Ratti l
1-4

Programma s.v. Ratti van 11 en 12 ok-
tober 1980
afd. Jeugd: s.v. Ratti al-Halle Al, s.v.
Ratti bl-Erica b2, s.v. Ratti cl vrij.
Afd.Zaterdag: s.v. Ratti I-Reünie l,
Gaz. nleuwland 3-s.v. Ratti 2, SSSE 6-
s.v. Ratti 3, Overstege 2-s.v. Ratti 4.
Afd. Zondag: SHE 1-s.v. Ratti l, s.v.
Ratti 2 vrijd, s.v. Ratti 3 vrij, Halle 4-
s.v. Ratti 4.
Afd. Dames: s.v. Ratti l-SHE l, s.v.
Ratti2-Hallel.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mirter Steam ii te huur bij:

Wim Polman
Vorden, tel. 05752-1314

15 nov. Bal voor gehuwden en verloof-
den, zaal Eijkelkamp

22 okt. Bijeenkomst B.v. Pl.Vr. in de
Herberg

31 okt. Jaarlij ksef eestavond B.v.
Pl.Vr., GMvL en Jong Gelre

I nov. Jaarlij ksef eestavond, B.vPIVr.,
GMvL en Jong Gelre

12 nov. Bijeenkomst B.v.Pl.Vr. bij de
Herberg

20 nov. Koffiemiddag B.v.Pl.Vr.

17 Dec. Kerstfeest, B.v.Pl.Vr.

9 okt. Bejaarden kring, dorpscentrum
23 okt. Bejaarden kring, Dorpscentrum
6 nov. Bejaarden kring, Dorpscentrum
20 nov. Bejaarden kring, Dorpscentrum
4 dec. Bejaarden kring, Dorpscentrum,
Sint Nicolaas
18 dec. Bejaarden kring, Dorpscentrum
Kerstmis

8 nov. Vogeltentoonstelling de Vogel
Vriend, zaal Schoenaker, Kra-
nenburg.

9 nov. Vogeltentoonstelling De Vogel
Vriend, zaal Schoenaker, Kra-
nenburg.

I1 okt. Onderlinge wedstrijden van
De Snoekbaars

Hokt . Jaarvergadering oudheidkun-
dige vereniging De Graaf-
schap in het Dorpscentrum

Hokt. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

22 okt. Kindermiddagvoorstelling
in het Dorpscentrum

25 okt. Regio-karnaval De Deurdrea-
jers in het Dorpscentrum

28 okt. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

28 okt. NCVB in het Dorpscentrum
28 okt. KPO in zaal Schoenaker
31 okt. Toneelavond Jong Gelre in

het Dorpscentrum

l nov. Toneelavond Jong Gelre in
het Dorpscentrum

6 nov. Ouderavond OLS in het
Dorpscentrum

7 nov. Ouderavond OLS in het
Dorpscentrum

11 nov. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

15 nov. Receptie muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum

15 nov. Prinsenzitting karnavalsver.
De Deurdreajers in residentie
zaal Schoenaker

18 nov. NCVB in het Dorpscentrum
25 nov. KPO in zaal Schoenaker
25 nov. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker

9 dec. Bejaardensoos Kranenburg in
zaal Schoenaker

16 dec. KPO in zaal Schoenaker
16 dec. NCVB in het Dorpscentrum

Kerstavond
23 dec. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker

29 okt. Verkoopmiddag "Welfare" de
Wehme
29 nov. Uitvoering Vordens Dames- en

kinderkoor

20 dec. Kegel feestavond Wielerclub
28 dec. crossloop voor iedereen org.

Wielerclub

8 nov. Vogeltentoonstelling, bij Weg-
restaurant de Boggelaar, Warnsveld
9 nov. Vogeltentoonstelling, bij weg-
restaurant De Boggelaar, Warnsveld.

Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Kulturele agenda 1980/81

Avondvoorstellingen:
Maandag 29 september 1980,
Toneelgroep "Theater"
Vrijdag 24 oktober 1980, Nationale
Roemeense Dangroep met Orkest
Zaterdag 22 november 1980, Toneel-
groep "Graficus"
Donderdag 11 december 1980, Maskera-
de
Donderdag 15 januari 1981, The Chris
Barber Band
Zaterdag 14 februari 1981, Cabaret-
groep "Vangrail"
Vrijdag 13 maart 1981, Frans Halsema

koffieconcerten:
zondag 26 oktober 1980, Pianoconcert
Zondag 21 december 1980, "Gheselscap
goet ende fijn"
zondag 15 maart 1981, Amsterdamse
Piano Trio

Kindervoorstellingen:
Woensdag 22 oktober 1980,
Poppentheater
Woensdag 24 december 1980, Pret festi-
val
Woensdag 15 april 1981, Film van Ome
Willem
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Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l , telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

Te koop: 2 éénpers, bedden
(onderschuif), 1 paar sport-
schoenen maat 6Vi, 1 paar
voetbalschoenen maat 8.
bij H. Weustenenk, Garvelink-
kampweg 31, Ruurlo, tel.
05735-2404

Te koop: prima eetaardap-
pelen, o.a. Lekkerland en Pa-
rel; tevens voor de winter-
voorraad Surprise en Pimper-
nel.
H. van Kouswijk, Ockhorst-
weg 6, Wichmond, tel. 05754-
793

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Huur
Mister Steam
tn reinig nlf 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.

Eigen merk sigaren
door vakmensen gemaakt

"De Olde Meulle"
goed en niet duur
v.a. 50 st. voor. .14,-

SIGARENMAGAZIJNnoe Olde Meulle"
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden, telefoon 1301

nieuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

^wïaKtfrx^ .••735* ̂ fltfSRï:

zondag 12 oktober

Tramps

Hengelo Gld. telefoon O5753-t461

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

Tel. 05750-13813

Ziet u niet meer alles met uw bril?
l .istig K dat. Daar heeft u gelijk in. Bril op hril .il

Wat 'n gedoe. Maar twee brillen i-, helemaal geen Hoen. l n
/«'n hril met van die halve maantjes i» weer geen gezirhl.
Eigenlijk wilt u gewoon één normale, leuke hril waarmee u
IMt gort! kunt tien.

Gelukkig dal «i'n hril hestaai! Er tillen Variluv gla/en
in. Die gaan geleidelijk over van verteslerkte naar lees-
slerkle. Zodat u moeiteloos kunt Ie/en, prima in de verte
kunt tien en... alles wal daartussen ligt. Heerlijk is dat. Oogt
ook jopger. Belangrijk lo< h'

l iilnodiging! Slap gerust eens hij ons hinnen AK
Varilux -spe» ialislen adviseren wij u graag en goed. Het
verplicht u lol niets, maar maakt u wel 'n heel sluk wij/er
Welkom! ^̂ .

voorgoed zicht op elke afstand

SIEMERINK
JUWELIER - OPTICIEN

Zutphenseweg 7 - Vorden /

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIA..V
Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752-1468

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

TAO-SING
Dorpsstraat 28 - Vorden
TELEFOON 05752-1905

iedereen is van harte welkom!
Gezellige sfeer - Ook telefonisch bestellen
Dagelijks geopend van 11.00 tot 22.30 uur.

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

pQ/tunettè

Fleurie

ONS DAGELIJKS BROOD
Uw Echt* Bakker
maakt brood dat smaakt

in vele soorten

Van Asselt
Zutphenseweg 18 - Vorden

Po««er

Naadloze BH van brode-
rie en lycra satin stitch.
tl. 39,95
In wit en skin,
cups B-C-D.
Art.nr. 705-10

Slip panty van lycra satin
stitch. fl. 39,95
In skin, maten 70-85
Art.nr. 575-11

Helmink b.v,
ZU T PME\SEV\£G TELEFOON 0575

kreatief
centrum

UW ADRES VOOR

NEVEDA, ZARESKA,
SCHEEPJES, NOORSE EN
VELE ANDERE WOLSOORTEN

•n
KERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921

D.M.C., Durable,
Gobelingarens, Stramiens,
Stoffen-coupons,
Kleinvakartikelen

Net exen
anders

is de Tdeslag »an d

rok. die

Tuinbouwtrekkers
2- en a-wieiig

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

„JOWE"
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u he&t
uw eigen voordelige bedrijf swatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden • géén onderhoud • binnen 1 Va jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

De topper
van het
seizoen:
de vertrouwde
mocassin!

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342
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oiMiin
HERENMODE

48%. l ,40%
bot**11*

KINDERMODE

Toni S , ,
Datttes foavfek Oxfort

LiMIQR

25%
iotMTClll̂  j^ Raadhuisstraat 22, Vorden - Telefoon 1367

&TX&\9! vtmnetm
\Jtool DONDERDAG 9 OKTOBER

"DAG VAN HET BROOD"

Nieuwe oogst tarwe en rogge
waarvan een pracht sortering

brood op de plank
bij 't winkeltje in Brood en Banket

A.G. SCHURINK
Burg. Galleestraat 22 - Telefoon 1877

JONGE
DEKORENAER 13,95

VIEUX FLORIJN 14,95

P.K.V. NIEUWS
De Pluimvee- en Konijnenvereniging bedankt de Vor-
dense ingezetenen voor hun sportieve reakties op de
koekverkoop.
Het was een enorm sukses. Tot ziens op onze grote
tentoonstelling, 31 oktober en 1 en 2 november in de
Herberg.

Het Bestuur

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

VANAF 20 OKTOBER
SMARFEEST BU DE RABOBANK

Iedereen diebinnenwlllopenls welkom!
Spaar deze weekbij de Rabobank.

Wantbij
deRabobankis Nederlanddeze week vooral
ookGevelland! Met leuke attenties voor
bestaande en nieuwe spaarders,
voor jong enoud.

Öokdekalender ontbreekt
nietditkeer met fraaie gevels
van Nederland (zolang oe
voorraadstrekt).

Datis nu eenmaal de
traditiebij de Rabobank in

T /^ T^» *T /̂ N "1

Rabofcank Q • •

de feestelijke Spaarweek van het jaar.
EengoedbeginisoDsf750waaiü.

Elke nieuwe spaarder die in deze week
bij de Rabobank|»!W| een spaarrekening
opent.begint/^j/SllJj meteen goed.
Als nieuwer\ JmSSÊ spaarder krijgtu
bij een inlegv^van tenminste f 25,0(7er van
ons op de nieuwe rekening f 7,50

• spaarpremie bij!
Rabobank S

Lokt sparenuit.
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57 uitvallers bij Oost-
gelderlandrit

Gezien het droge weer van de laatste
weken hadden de deelnemers aan de
"Oost-Gelderlandrit" het zaterdag niet
al te moeilijk. Dat bleek ook wel uit het
aantal uitvallers. Van de 322 coureurs
die van start gingen (waaronder drie uit
Australië) bereikten 265 de finish bij
camping de Reehorst.
Deze Oost-Gelderlandrit qua deelname
de grootste van Nederland, telt mee

voor het nationaal kampioenschap. Zo-
als te doen gebruikelijk wordt de rit ge-
organiseerd door de Vordense motor-
club "de Graafschaprijders" en "Sport
en Vriendschap" uit Lochem. In totaal
waren zaterdag 60 man in touw om alles
vlekkeloos te laten verlopen. Vooral in
Lochem moest hard gewerkt worden.
De coureurs reden namelijk ook over
een gedeelte van het circuit te Lochem,
waar een dag later een kampioenscross
van de KNMV verreden moest worden.
Er was hier dus voldoende werk aan de
winkel. Zaterdagmorgen gingen de ju-
nioren van start. Deze jongelui hadden
drie ronden af te leggen van 42 kilome-
ter per ronde. Tegen het middaguur
ging het restant junioren alsmede de se-
nioren van start. Deze senioren reden
vier ronden. Direkt bij de start is reeds
de eerste proef. De coureur dient binnen
de minuut van start te zijn gegaan. Na
1500 meter volgde de accelleratieproef
aan de Oude Larenseweg. Zo snel mo-
gelijk een afstand van 200 meter over-
bruggen. Verder werden de deelnemers
met twee crossproeven gekonfronteerd.
Een snelheidsproef op het militair
oefenterrein en één op het circuit te
Lochem.
De uitslagen van deze 17e Oost-Gelder-
landrit waren als volgt:

Klasse C. Junioren 176 t/m 250 cc: 1.
Gerard Seesing, Hengelo G. 1036.1
punt; 2 J. Bleyenberg, Almelo 1040.8
punt; 3 Henk Hofman, Vriezenveen
1055.2 punt; 4. Theo Willems, Cuyck
1077.5 punt; 5 A. Knoppert, Ens 1080.6
punt.

Klasse D, Junioren boven 250 cc: l
Albert Gruijs, Zaandam, 1036 p. 2 W.
Schoenmakers, Groesbeek 1050.2 p. 3
Jim Compier de Kwakel 1057.7 p. 4 Jan
Flonk, Houtingehage 1067.3 p. 5 Th.
Liebergts, Vessem 1071 p.

Klasse A Junioren 51 t/m 125 cc: 1. Dr.
Zwienenberg, Bathmen, 1062,5 p. 2.
Geertjan Hazebroek, Nijverdal 1063,4
p. 3. F. Penterman, Eefde 1101.7 p. 4.
Henk Hellegers, Nijmegen 1104.9. p. 5
P v.d. Molen, Zuidhorn 1111.5 p.

Klasse B Junioren 126 t/m 175 cc: l
Johan Gast, Daarlerveen 1020.3 p. 2.
Tonny Kakkenberg, Heeten 1066 p.
3.Wim Morrenhof, Heino 1139.3 p. 4
E. Lenterman, Haarlem 1140.6 p. 5.
Gerrit Schuurman, Nijverdal, 1143 p.

Klasse E Senioren 51 t/m 125 cc: l
Henry Nekkers, Hellendoorn, 1034 p. 2
Jan Trompetter, Beetsterzwaag 1140.1
p. 3 A. Hofman, Buitenpost 1164.4 p.
4. leme Trompetter, Beetsterzwaag
1170.7 p. 5. Wim Lohuis, Hellendoorn
1256.1 p.

Klasse F. Senioren 126 t/m 175 cc. l
Joop Staman, Nijverdal 993.4 p. 2.
Anne Kies, Bovensmilde 1004.2 p. 3
Phil Lovet, Australië 1022.6 p. 4 Albert
Graafstra, Langendijke 1049 p. 5 F.
v.d. Laan Almelo 1065.7 p.

Klasse G. Senioren 176 t/m 250 cc: l
Jan Nekkers, Hellendoorn, 999 p. 2.
Jan ten Velde, Holten 1009.7 p. 3. R.G.
v.d. Straat, Almen 1017.4 p. 4. J. Boer,
Twijzel, 1032 5 D. Zijlstra, Hellendoorn
1038.6 p.

Klasse H. Senioren boven 250 CC: l
Henk Poorte, Nijverdal 949.7 p. 2 Jan
Woessink, Lochem 983.6 3. F.E.M.
Notten, Hengelo 1025 .1 p. 4. Herman
Koeleman, Barchem, 1025.6 p. 5 Wim
Tuitert, Epse 1036.1 p.

Juniorenteams: l Motorclub Almelo, 2
M.A.C. Holterberg, 3. M.C. Arnhem.

Seniorenteams: l M.C. Nijverdal/Hel-
lendoorn, 2 "De Graafschaprijders",
Vorden, 3. Hamac, Harfsen.

IN DE NATIONALE RODE KRUIS PUZZELSPELEN MARATHON
MET MEER DAN 30.000 PRACHTIGE PRIJZEN t.w.v. f 1.000.000.-

ftfiele
schenkt een complete

LUXE SUPER KEUKEN
met inbouwapparatuur

twv f 25.000,-
Miele Nederland B.V., Vianen

EEN FANTASTISCHE
PERSONENAUTO

BFSOI I I JrM <- \

15 Philips kleuren TV's
als Droompriis

Philips
kleuren,
echte
kleuren

Adviesprijsf 2.495,-

WAARDE
f 14.495,—|
Importeur H Englebert N V , Voorschoten

Een riante zithoek
voor

kamerbreed komfort

Een volautomatische
naai-
machine
Winkelwaarde
f 1149.-r*—SINGER
SINGER NEDERLAND, Amsterdam

DOEL:
De NATIONALE RODE KRUIS PUZ-
ZELSPELEN MARATHON wordt ge-
organiseerd ten bate van NEGEN be-
langrijke Rode Kruis-taken. Voor deze
Puzzelspelen Marathon werd vergun-
ning verleend door de Staatssecretaris
van het Ministerie van Justitie bij besluit
van 7 augustus 1980, onder nummer
L O. 700/143/075.

Elke maand
een verrassingsprijs

(in natura)

ter waarde van

fKUOOOi-
per prijs

/ ipo.oocv
aan

gelddroomprijzen
^amrobank®
Een orgineel

handgeknoopt
OOSTERS TAPIJT

ter waarde van

f 9OOO. -
Vervoert Woningtextiel, Oss

BxBOSECARSTEREP

ruimtelijk realisme in de

Alsjeblieft
van Brilservice voor de

Rode Kruis Puzzelspelen
100 modieuze monturen

t.w.v. f 4OO. — per bril

da'sgoedgezien

BEGIN MET ONDERSTAANDE PUZZELSPELEN OP TE LOSSEN

Kruiswoordspel 2
Van links naar rechts:
1. verlangen, 4. spraak-
orgaan, 7. landtong,
8. schaakterm, 10. slag-
hout, 12. rund, 13. omlijs-
ting, 14. Chin. maat,
15. pi. in Gelderland,
17. streling, 18. Noorse
godheid, 19. veerkracht,
21. stuk goed, 23. deel
v.e. week, 24. lichaams-
deel, 26. vat, 28. sprook-
jesfiguur, 30. voor,
32. bloeiwijze, 34. ge-
steente, 36. onderofficier,
37. gesponnen draad,
38. lidwoord, 39. speel-
goed, 41. vr. munt,
42. dieremond, 43. deel
v.e. schip, 44. slotwoord.

Van boven naar bene-
den:

I. insekt, 2. boom, 3. een
der zinnen, 4. bijna lood-
recht, 5. getijde, 6. week,
sappig, 7. middag,
9. gravin v. Holland,
II. welige groei, 16. muze
v.h minnedicht, 18. deel
v e. jaar, 20. ik (Lat.),
22. vis, 25. ironie,
27. voorzetsel, 28. strijd-
perk, 29. ongesteld,
31. deel v.d. melk,
33. vlaktemaat,
35. paradijs, 40. noot,
42. dieregeluid

Rebusspel
In de afgebeelde rebus zit een zin verborgen.
Los 'm op en geef de slagzin op.

ZÓ KUNT U MEEDOEN!
• U kunt de oplossingen van d<

gepubliceerde puz/elspelen
inzenden door (.K
van onderstaande b»M
mogelijkheden i _ _ innj
1.PER GIRO OF BANK: |OU.1UU|

t n.v Rode Kruis. Den Haag
2. PER BRIEFKAART:

Postbus 30427.
2500GK Den Haag

• Voor ledere oplossing betaalt U
M,50 of plakt U f 1,50 aan. •
postzegels bi|

• Uw giro ot briefkaart m/»
voor 17 oktober 1980.

• Na ontvangst van Uw gin
briefkaart ontvangt U het
tijdschrift "marathon gratis thuis
voor eventuele verden

DOE OOK MEE AAN
HETTELE-LUISTERSPEL
en raad welk woord
is "weggepiept"!
Het Tele-luisterspel is een uniek
"los" onderdeel van de Nationale
Rode Kruis Puzzelspelen Marathon.

Daarbij gaat het erom het woord te
raden van een bekend lied dat is
"weggepiept". Dit lied wordt
"levensecht" gezongen door de
cabaretier-imitator Robert Paul.

Hoe U Instuurt hoort U óók per

BEL O2O-2144441
ÓÓK DTT GRANDIOZE PRIJZENPAKKET KUNT U WINNEN:

PAAR 901 BOXEN -f RECEIVER
t VOUWWAGEN MET BERMKEUKEN
1 RIHASYNTONEDELUXE
1 2ZITSEN3ZITSBANKEN
1 2 PERS. REIS NAAR LOS ANGELES
2 SURFPLANKEN
3 ZANKER WASAUTOMATEN
9 RETOUR PASSAGE VOOR 2 PERS.

Winkelwaarde

t 6.592,
l 6.395,-
f 6.295,-
f 5.751,-
f 5.000,-
f 1.450,-
I 1.348,-
l 1.000,

Veenendaal
Den Haag
Venlo
Amsterdam
Barneveld
Woerden
Rozenburg

langspeel albums
I98r per album

The Readers Digest,
Amsterdam

2 CANON FILMCAMERA'S
2 RIJNREIZEN
4 GEËMAILLEERDE KOOKSETS
1 DUALC830CASSETTEDECK
1 BOOTREIS
1 WALRA LINNENUITZET
1 6PERSOONSBUNGALOWTENT

30 SEIKO OUARTZ HORLOGES

f 348,— BORSUMIJ FOTO B.V. Roelolarendsveen
f 600,— HOLLAND CRUISELUN Halfweg
l 268,67 BERK BECCON B.V. Kampen
11.098,— REM A ELECTRONICS B.V. Amsterdam
( 876,— STENALINE Rotterdam
f 1.500,— WALRA HOFLEVERANCIER Waalre
t 1.200,— WALKER INTERN. B.V.
f 300,- SEIt

BOVENDIEN EEN PRIJZEN-PAKKET
IN NATURA TER WAARDE VAN

f 7OO.OOO,-
VAN HIER NIET GEPUBLICEERDE

NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN.
ZAKREKENMACHINES

10 CARMEN CASCADE 16
20 TELEFOONVERSTERKERS
13 ORIGINELE AaBeHOKKEN
39 THEE EN GLASSERVIEZEN

117 OUIZZLE KRUISWOORDSPELEN
13 DRAADLOZE TELEFOONS

69,— SILVERREEDB.V. Amsterdam
149.— CARMEN NEDERLAND B V Weesp
92,— M T.C. HOLLAND Oosterhout

220,— KONINKL AaBeFABR. B V. Tilburg
305,— SCHOT ZWIESEL Overveen

29,75 BCF Borne
945,— VERCO HANDELSMIJ B.V. Someren

Deurne
Nederland

13 Vertaalcomputers
in zakformaat

Winkelwaarde

f495,-
VERCO

HANDELSMIJ BV, SOMEREN

26 IRISETTE DONSDEKENS
2 CANON FILMCAMERA ZOOM

39 TAPIJTEN OM ZELF TE KNOPEN
4 GEËMAILLEERDE KOOKSETS

26 AGFA OPTIMA 335
26 BEHANGPAKKETTEN

395,— IRISETTE NEDERLAND B.V Barneveld
348,- BOHSUMIJ FOTO B.V. Roelofarendsveen
273,— KONINKL. D.S. v. SCHUPPEN Veenendaal
268,— BERK BECCON B.V. Kampen
245.— AGFAGEVAERT B V. Rijswijk
200,— RATH & DOODEHEEFVER Amsterdam

Vordense Damclub start
in Wichmond met
jeugddamclub
Op initiatief van de Vordense damclub
DCV is men in Wichmond met een
jeugddamclub van start gegaan. Onder
leiding van de heren T. Slütter en B.
Hiddink kan er elke maandagavond in
de kantine van camping "De Kleine
Steege" gedamd worden. Inmiddels zijn
de volgende wedstrijden gespeeld:
H. van Langen-M. Dijkman 2-0, R.
Zandvoort-M. Bouwmeister 0-2, W.
Addink-K. Moesker 2-0, M. Dijkman-
R. Zandvoort 2-0, M. Bouwmeister-H,
van Langen 0-2, R. Slutter-P. Krieger 1-
1, M. Dijkman-K. Moesker 2-0, P.
Krieger-H. van Langen 1-1, W. Addink-
R. Zandvoort 2-0.

Damcompetitie DCV
Voor de onderlinge competitie van DCV
werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: B. Breuker-H. Wansink 1-1, G.
Dimmendaal-J. Hoenink 1-1, S. Wiers-
ma-G. ter Beest 2-0, A. Wassink-H. Es-
selink 2-0, W. Sloetjes-B. Nijenhuis 0-2,
Aspiranten/Pupillen groep: E.
Brummelman-M. van Burk 2-0, E. te
Velthuis-A. Plijter 2-0, E. Brummel-
man-J. Slütter 0-2, M. Boerkamp-J.
v.d. Kamer 2-0, R. Slutter-J. Kuin 2-0.
W. Hulshof-H, van Langen 2-0, R.
Bulten-R. Bruinsm 0-2, H. v.d. Kamer-
F. Rouwenhorst 0-2, H. van Langen-G.
Brinkman 0-2, D. Hoekman-F. Rou-
wenhorst 0-2, R. Bulten-W. Hulshof 2-
0
H. Norde-E. Hengeveld 0-2, B. Nues-
sink-B. Huetink 0-2, R. Mullink-H.
Berenpas 1-1, E. Hengeveld-B. Voort-
man 2-0, H. Norde-B. van Zuylekom 0-
2, B. van Zuylekom-B. Nuessink 0-2

Damclub met 10-10 gelijk
tegen Huissen
het eerste tiental van de Vordense dam-
club DCV heeft tegen het tweede van
Huissen het eerste wedstrijdpunt verlo-
ren. Lange tijd heeft het er naar uitge-
zien dat DCV zou winnen. Op gegeven
moment stond het 6-4 en de partijen die
nog aan de gang waren leken allemaal

op remise uit te komen. Ruesink, van
der Schaaf, Krajenbrink en Harmsma
speelden inderdaad remise, maar Henk
Grotenhuis ten Harkel maakte in het
eindspel een fout en verloor. De indivi-
duele uitslagen waren: T. Harmsma-H
Kemperman 1-1, H. Grotenhuis-H.
Valen 0-2, J. Masselink-E. Leyser 2-0,
G. Wassink-J. ten Westeinde 0-2, J.
Krajenbrink-J. Lamers 1-1, H. Ruesink-
J. Niels 1-1, C. v.d. Schaaf-P. Polman
1-1, H. Graaskamp-J. Verton 2-0,W.
Wesselink-A. Arends 1-1, Th. Slutter-J.
Bouwmeester 1-1.
Wil DCV nog kampioen worden, dan
zal vrijwel zeker van het sterke NOAD 2
uit Nijmegen gewonnen moeten
worden. DCV 3 heeft na drie wedstrij-
den de volle winst behaald. Tegen BDV
2 uit Brummen werd met 10-4 gewon-
nen. Individuele uitslagen waren: G.
Brummelman regl. 2-0, H. Klein Kra-
nenbarg-J. Mientjes 1-1, J. Lamers-W.
Liefhebber 1-1, B. Wentink-A. Winters
1-1, B. Rossel-B.J. Schut 2-0, R.
Brummelman-H. Meyerhof 1-1, H.
Hoekman-R. Bovendorp 2-0. Totaal 10-
4 voor DCV.

KNiPTIP
U kunt een kost-
bare fotokamera
verzekeren tegen
diefstal.

KNIPTIP •

Flitsen . . . het
geeft de beste
resultaten op een
afstand van 1 Vi tot
4 meter.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Gart-Jan uut Dennendarp had schik dizz'n margen. Fluitend toer'n
e in zien sinesappel of citroen, wet ik hoe ze die auto's tegeswoor-
dug nuumt, of Zutfent an. 'n Auto had e vol breudjes epakt, alle-
maole veur de vief-en-zestug plussers. Die gingen vandage met de
boot uut, nao Kampen nog wel. Wat ze daor in 's hemelsname
zocht'n snapp'n e neet maor daor had e wieter ok niks met vandoe-
ne. Ze zoll'n zich daor wel vemaak'n, ok al waarn daor de winkels
dichte. De olden waarn d'r in ieder geval weer 's un dag uut en op
zo'n boot hadd'n ze d'r ok neet zovölle wark met. Op tied un köp-
ken koffie en un borreltjen, dan redd'n ze zich wieters wel. Dat
hadd'n de luu van 't committee zich wel aardug bekekk'n, die
konn'n d'r op tied ok nog 's ene nemm'n.

Zelf hoeven e gelukkug neet met de boot met, hee ging liever met
zien eigen bootjen un betjen vissen op snoek of voorn. Want vissen
dut Gart-Jan graag, daor kan e uurn druk met wean zonder d'r
muu van te wodd'n. 'n Goeie sigare d'r bi'j en at 't kold is un drop
uut 't platte flesken, dan redt Gart-Jan zich wel. Op zukke tiejen
was 't leaven zo gek nog neet. Maor meespat was 't wel anders, al-
tied vrog 't bedde uut 't brood mot per slot van 't liedjen toch maor
op tied gaar wean wi'j ow klanten nao 't zin wean. En dan wieter 'n
dag deur de zörge veur 't andere spöl zoas gebak en kuukskes en an-
der grei waor un mense maor dikke van word. Maor hee had now
eenmaol veur dit vak ekoazen dan mos i'j de goeie en slechte kanten
maor nemm'n. De slechte kante waarn dan de volle uurn die hee
mos maak'n, de goeie kante was 'n slomp geld die e d'r met vedie'n.
Wat dat betrof was 't heel wat better as veur jaorn trugge. At e d'r
an dag wat ze vrogger veur 't brood beur'n en now, dat was mien
nog al gin verschil. De breudjes die hee now in 'n auto had waarn
altied nog goed veur meer as 400 gulden umzet. Daor kon e ok nog
wel effen un endjen veur ri'jen. Wieters wodd'n 't brood geregeld
un cent duurder, de klanten hadd'n 't nauweluks in de gaten maor
't schealn um de wekke deur nog wel un aarduggen cent.

Dit alles oaverdenkend was Gart-Jan ongemarkt bi'j de boot ane-
komm'n. 't Uutlaan had neet zovölle te beteikenen, effen hier en
daor un prSötjen met maken en dan weer op huus an en vlot weer
an 't wark. Maor Gart-Jan dei 't iets te rap. Too e zien wagen vlot
achteruut ree vuul'n e metene un goeien boks. Wat kon dat toch
wean. Too hee uutstapp'n um te kieken had e 't metene in de gaten.
In de haos had e glad oaver de kleine pöskes an de kante van 't wa-
ter hen ekckk'n en d'r stomp boaven op ejach. De schaa an 'n auto
lek wel iets groter as de wins op de breudjes.

Too de veurzitter van 't committee um 'n anderen dag de breudjes
kwam betaaln en opmarken dat 't nog wel un aardugge klandizie
was ewes zie Gart-Jan: "k Wol dat 'k schip en de breudjes nooit
had ezeen."
Maor zo zol 't ons allemaole wel gaon bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



VOLLEYBAL

Heren pakken l punt in
Hengelo
Als gevolg van een misverstand is de uit-
wedstrijd van de dames tegen het team
van Isala in Deventer niet doorgegaan.

Het eerste herenteam moest afgelopen
zaterdag aantreden in Hengelo tegen
DVO. Deze ploeg is een geduchte rivaal
voor Dash, zodat de zenuwen sterk ge-
spannen wearen. Van Dash-zijde was
men zodanig gespannen, dat men niet in
het eigen spel kon komen. Dit was
merkbaar in het gehele wedstrijdbeeld.
Kwalitatief was de wedstrijd van de
Dash-ploeg een klasse minder ten op-
zichte van de wedstrijd daarvoor, toen
men veel zelfvertrouwen had. DVO
speelde in eigen huis een uitstekende
wedstrijd met Wim Lubbers als uit-
blinker. De eerste set was voor DVO
met 15-10, de tweede set zakte DVO
even weg, hetgeen Dash benutte en de

set pakte met 13-15, maar in de 3e set
liet DVO zich niet verschalken en werd
de set met 15-3 door DVO op haar naam
gebracht. Een verdiende 2-1 overwin-
ning voor DVO.

Overige uitslagen: dames Ie kl. Hansa 2
- Dash 2 0-3, Dash 2 - DVO 2 3-0.
Het tweede damesteam van Dash draait
uitstekend. Bij handhaving van deze
inzet mogen hoge verwachtingen
worden gekoesterd.
Dames 2e kl. VIOS 2 - Dash 3 3-0, heren
2e kl. Dash 2 -DVO 2 0-3.
Jeugdwedstrijden: m.asp. SVS l - Dash
a 2-1, Dash b - Boemerang 2-1, Dash c -
DVO 12-1, Dash b - DVO 3 3-0; j.asp.
VIOS-Dash a 0-3
Alle dash-ploegen van de jeugdafdeling
vertonen een sterk spel en bijzonder
grote inzet, hetgeen verwachtingen
wekt.
Mini-volleybal: Een keer per maand
wordt in regio-verband een mini-
toernooi gehouden om de jeugd aan de
wedstrijdsfeer te laten wennen. De
Dash-mini-jeugd kwam in het laatste
toernooi bijzonder goed voor de dag en
won alle wedstrijden.

WATERPOLO

Dames Vorden met 4-4 gelijk
tegen He-Key
De dames van Vorden hebben voor de
competitie thuis met 4-4 gelijk gespeeld
tegen He-Key uit Hengelo. In de eerste
periode maakte Roxanne ter Huerne een
0-1 voorsprong van He-Key ongedaan 1-
1. In de tweede periode bracht Hermien
Kamerling de stand op 2-1, waarna de
bezoeksters goed terugkwamen 2-2.

Nadat Vorden in de derde periode door
Henriet Hazekamp een 3-2 voorsprong
had genomen, sloten de Hengelose da-
mes deze periode vervolgens met een 3-4
voorsprong af. In de laatste periode
bracht Anneke Sikkens de stand met een
strafworp op 4-4.

De jongens aspiranten van Vorden ver-
loren met 2-5 van DOS.

Bedrijfswagen huren?
Kies het zekere voor het onzekere,

kies Mercedes-Benz.
Huur-bestel-

wagens krijgen
heel wat te ver-
duren. Daarom
is het niet ver-
wonderlijk dat
heel wat huur-
wagens Merce-
des-Benz heten.

Juist onder de zwaarste omstan-
digheden is Mercedes-Benz in z'n
element. Huur daarom het
zekere voor het onzekere. Huur een
Mercedes-Benz.

Groeneveld verkoopt en
repareert Mercedes-Benz.

Natuurlijk moet ook een
Mercedes-Benz huur-bestelwagen
perfekt onderhouden worden.

En waar gebeurt
dat beter dan
bij het officiële
adres waar ze
verhuurd en ver-
kocht worden?

Groeneveld
heeft 14 getrain-
de Mercedes-

Benz specialisten in dienst, die er met
de modernste uitrusting voor zorgen
dat u uitsluitend met perfekt onder-
houden, betrouwbare Mercedes-Benz
bestelwagens de garage uitrijdt.

Groeneveld en Mercedes-Benz...
een dubbele garantie voor zorgeloos
huren! A

^̂  Aiitomobielbednjf* -

Groeneveld
De Stoven l, 7206 AX ZUTPHEN.Tel.:05750 - 20344.

Heren van Vorden verslaan de
Berkel (Lochem)

De heren van Vorden hebben de compe-
titiewedstrijd tegen de Berkel overtui-
gend met 7-1 gewonnen. Over en weer
werden diverse spelers (wa'aronder Kier
Knol) wegens overtredingen voor 45 se-
conden uit het water gezonden. Lochem

nam de leiding, waarna Frans Karmig-
gelt voor 1-1 zorgde. In de tweede perio-
de liep Vorden door Arjan Mengerink
en Herman van Dijk tot 3-1 uit. In de
derde periode bracht Arjan Mengerink
de stand op 5-1. In de vierde periode be-
paalden Frans Karmiggelt en Herman
van Dijk de stand op 7-1. De heren 2
van Vorden verloren met 0-8 van DDD
uit Doetinchem.

Donderdag 9 oktober 16.00 uur

prijsuitreiking kleurwedstrijd
DE WINNAARS ZIJN:

5 - 8 jaar 8 -12 jaar

R. Klein Gunnewiek P. te Lindert
E. Harmsen E. Winkels
L. Cuppers R. Lucassen
M. Pijpers H. ten Have

Warme Bakker OPLAAT
DORPSSTRAAT - TELEFOON 1373

Losse verkoop: ,
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

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

Wilt u deze winter

veilig
warm zitten, laat dan uw ketel en
kachels vakkundig controleren
en schoonmaken.

C. LakervelCr
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Erkend gas- en watertechnisch installateur

DE
VELDB0EK

dé
nostalgiezaah

van de
achterhoek

ten Doctinchcmrn Huurlo
Vcldhockuweg 11-11

Kies het zekere voor het onzekere... Kies Mercede$£enz

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

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

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

sportieve blouson in
langharig materiaal.

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk
Agentschap te Hengelo G:

marïanne
drogisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo - Telefoon 2062

Agentschap te Hengelo G:

n n

schildersbedrijf ,
bennie hormsen^ •
verf & wandbekleding

spalstraat 17 - 7255 AA hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

filiaal te Zutphen:

boekdruk-offset

J wevo-drukood laarstraat 49 - 51
7201 eb zutphen-tel. 05750-12306

vonden



NIEUW NIEUW
Geld besparen met de alles-
brander. Voor verwarmen
van boerderijen, varkens- en
pluimveestallen enz.

Vraagt inlichting.

Installatiebedrijf
W. Weulen Kranenbarg
tel. 08342-1364 - Zelhem

Op zaterdagmiddag 11 okto-
ber tijdens de PEKLO-show in
de schouwburg te Lochem
optreden van de boerenkapel
de Hooiplukkers

Te koop: Keukenblok 2,20
lang + 2 bovenkastjes ei
kenfineer met roestvrij sta-
len aanrechtblad/afzuig-
kap; mini-Wash/ 2 witte
wasbakken/ge vel kachel
12 pers. matras (2-delig)/ 1
pers. stalen ledikant.
Telefoon 05735-2320

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l, tel. 2737

Te koop: bergmeubel (teak)
Het Wiemelink 73, tel. 1845

Te koop: 1 ha. maïs.
Almenseweg 58, Vorden

EIKELS
Wij ontvangen weer eikels.
ledere woensdagmiddag en
zaterdag. Amerikaanse en
Hollandse apart houden; ge-
mengd kunnen wij niet accep-
teren.
Amerikaanse: 30 cent/kg
Hollandse: 40 cent/kg

Boomkwekerij M.G. Spiege-
lenberg bv, Ruurloseweg 26,
Vorden, tel. 05752-1464

Te koop: meisjesfiets 4-6 jr.
In zeer goede staat.
F. Schutten, Het Karspel 13,
Hengelo

KONA schoenmode:
voor veeleisende voeten!

Daar loop je voor je plezier op, zo'n Wie zijn voeten wil verwennen, kiest
makkelijke en mooie leren handschoen, deze sportief-charmante suède molière.
Van COLLY. Maat 36/42 Van COLLY. Maat 36/42

f 97,90 f 117,90

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Herfsttijd - Droogbloementijd
maak het vooral nu gezellig in huis

Weekendaanbieding:
Chrysanten nu 225

nu voorradig:

mooie collectie bloembollen

Bij aankoop van 15,- aan bollen
1 bos chrysanten voor maar f 1,-

Bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijkerman
•

•

•

•

»••

Donderdag 9 oktober:
Dag van het Brood!

De oogst is binnen en dat vieren alle bakkers
Brood, elke dag weer van tarwe en rogge van de

nieuwe oogst
Warme bakker Oplaat bakt het voor u

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

Bezoekt op 11 en 12 oktober
de klubshow van PEKLO in de
schouwburg te Lochem. Aan-
wezig ca. 500 hoenders en ko-
nijnen

Schoonmaak- en
schoorsteenveeg

RE|NO

Uw adres
voor

schoorsteen-
vegen

glazenwassen
enz.

Tevens in- en
verkoop van
gas- en gevel-
kachels

Telefoon
054572799

De Woningbouwvereniging 'Thuis Best", Ker-
kekamp 23° te Hengelo Gld. beheert in de ge-
meenten Hengelo en Vorden ca. 1100 woningen.

In verband met toename van de werkzaamheden heb-
ben wij op korte termijn plaats voor een

Administratief medewerker m/v
die onder leiding van de administrateur o.a. als taken
zal krijgen:
- het in samenwerking met de administrateur opstel-

len van jaarrekening en begroting;
- het bijhouden van subadministraties;
- het verzamelen van gegevens ter verwerking in

het grootboek;
- het samenstellen van periodieke overzichten t.b.v.

administraties en technische dienst;
- het aannemen en registreren van klachtenmeldin-

gen.

Functie-eisen: opleidingsniveau MEAO (administra-
tieve richting) aangevuld met PDB. Studie voor het
M B A-diploma strekt tot aanbeveling.

Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden
worden in overleg vastgesteld op basis van de C.A.O.
voor personeel in dienst van woningcorporaties.

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicita-
tie binnen twee weken richten aan:

Woningbouwvereniging
"Thuis Best"
Postbus 22, 7255 ZG Hengelo Gld.

TAPIJT AANBOD!
drieuoudig uoordeel uoor uuu hele huis!

De onderstaande
aanbiedingen gelden tot

25 oktober a.s.

'ï?*'**''** "*" ƒ ;; f°°?g°f"»es,iï'""£«. JH

gang
Greco. Een antistatisch 100%
polyamide tapijt dat nauwe-
lijks slijt. Rolstoelvast en voor
de drukst belopen gang. En
om heel lang plezier van te

hebben. 5 Kleuren. 400 cm

breed. Gedurende
4 weken slechts

139--•% |̂̂ F p.s.m.

Honderden guldens voordeel over de vloer! Doen!

komer
Mira. Buitengewoon fraai en sterk
slaapkamer tapijt. In 8 vriendelijke

pastei kleuren, daar valt wel uit te
kiezen! 50% Nylon, 50% polyester.

400 cm breed.

woonkamer
Admiraal. In zuiver scheerwol. Tapijt van

grote klasse. Mooi en luxueus. En bijzonder

sterk. Kies uit 4 schitterende berber tinten.

Kompleet met solide foamrug.

400 cm breed.

Gedurende
4 weken
slechts ftfirQPllJF

LEUKE KLEDING
TEGEN ZACHTE HERFSPRIJZEN
SPIJKERBROEKEN
Herenmaten 46/56
13% O.Z. kwaliteit

KINDER RUITHEMDEN

47,50 Flanel, 116 t/m 164, alle maten 15,90

EIKELS
Wij ontvangen weer eikels.
ledere woensdagmiddag en
zaterdag. Amerikaanse en
Hollandse apart houden; ge-
mengd kunnen wij niet accep-
teren.
Amerikaanse: 30 cent/kg
Hollandse: 40 cent/kg

Boomkwekerij M.G. Spiege-
lenberg bv, Ruurloseweg 26,
Vorden, tel. 05752-1464

100% katoen 19,90
KINDER TERLENKA JACKS
Kobalt, brique en bruin Of) OH
met capuchon 98/152 alle maten O«ff«IU

MEISJES CORDUROY JACKS
Zwart zowel hoog en laag 37,95

LEGERSOKKEN 8,95

Met capuchon, kleuren bordeaux - marine - bruin

vanaf maat 116 UUfUU

maat 176 87,00

DERKSEN
GOEDERENHAL/JEANS SHOP
SPALSTRAAT32 - HENGELO (Gld.

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

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks .18,-

SIGARENMAGAZIJN
"De Olde Meulle"
Fa. v.d. Wal, telefoon 1301

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

Radio/
TV-servIce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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



lekkende goten kunnen
grote schade berokkenen
bel daarom snel uw
vakman op dit gebied

05752-2637

f. Jansen loodgieters bedrijf

pr. bernhardweg 6 vorden.

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

Modecentrum

Ruurlo

OOK VOOR HERENMODE
Jagersjassen kort en lang
Houwtje-touwtje coats
Flausch coats
Jacks met extra voering
Ski-jackets
Tweed kolberts
Blazers
Composé kostuums

vanaf 189,-
vanaf 155,-
vanaf 179,-

vanaf 135,- en 179,- etc.
vanaf 79,-

vanaf 165,-
vanaf 235,-
vanaf 435,-

Grote kollektie pantalons o.a. in stretch-cord •
stretch-flanel - terlenka •• flanels en corduroy's

VRIJDAGS KOOPAVOND TOT 9 UUR • WOENSDAGSMIDDAGS OPEN • MAANDAGS GESLOTEN

l

ALPINA zagen

ONGEKEND GOED,
STERK EN VEILIG

Van 40 t/m 120 cc van 4 t/m 10 p.k.
Bladlengte van 30 t/m 75 cm.

J O WE
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo (G.

Telefoon 05753-2026

Er lijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het ome

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6654

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

Batavus Union Mercier Lejeune rijwielen
Keuze uit ± 120 stuks.
Union's met Basta slot 1 jaar gratis
verzekerd tegen diefstal.

Rijwielspeciaalzaak Reind Zweverink
Hengelo Gld., lekink 8, tel. 05753-2888

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2 Jaar volledige garantie

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

Toyota Corolla 2 drs de luxe 1977
2x Toyota Starlet 2 drs de luxe 1978
Toyota Corolla station w. 5 drs 1977

Toyota Corolla sportswagon 1978

Toyota Carina 1.6 2 drs dl 76/78/1979
Toyota Cressida station w. 5 drs 1977
Toyota Cressida 4 drs de luxe 77/1978
Opel Kadett 4drsspecial 1978

Opel Ascona 4drs 1.9 1977
Chrysler Avenger 1.6 station w 1978
Datsun Cherry 1973
Datsun12DAFII 1978
Datsun Sunny 1979
Ford Taunus 1.6 Kombi 1977
Ford TaimuS 1.62drs -t- gas 1978

Alfa Romeo Alvetta 2 liter 1977
RenaultR6TL 1977
VW bestel met ruiten . 1973

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

Be n m e Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Via/Ie
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HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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