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Kabaret Ivo de Wijs op donderdag 9
november in het Dorpscentrum.
Kabaret Ivo de Wys - Formule 2

Marnix Kappers
Pieter Nieuwint
Ivo üc Wijs

Techniek: Kees Nieuwent
Teksten: Ivo de Wijs, met bijdragen van
Jan Boerstoel, Marnix Kappers, Drs. P
en Gerrit van de Linde Jzn. \De School-
meester]
Muziek: Pieter Nieuwint

Pieter Nieuwint en Ivo de Wijs werken al
jarenlang samen. Met Aggie Terlingen
en Richard Fritschy maakten zij drie
professionele theaterprogramma's: De
wortels van het kwaad, Beschaafd Amu-

sement en Achter de wolken is zonne-
schijn. Door de studieplannen van Aggie
en Richard werden Pieteren Ivo genood-
zaakt om te zien naar een nieuwe
aanpak. Overleg met Marnix Kappers
lag voor de hand. Net als Pieter en Ivo is
Marnix begonnen in het studenten-
cabaret. Marnix won het I.C.C.-con-
cours voor solocabaretiers en werkte
daarna met een eigen programma, maar
ook o.a. bij Wim Kan en Lurelei. De
laatste jaren was hij als samensteller en
uitvoerder aktief bij Poëzie Hardop.

Het programma Formule 2 geeft de drie
dertigers Marnix, Pieter en Ivo uitge-
breid de kans hun onvrede te uiten over

hun persoonlijke problematiek en over
de moeilijkheden in de hun omringende
wereld. Fysieke aftakeling, faalangst,
relatieperikelen, overbelichte jeugdher-
inneringen en dreigende maatschappe-
lijke onverschilligheid bepalen het beeld.
De Nieuwe Treurigheid dringt zich op,
maar wordt tijdig uitgebannen. Het
wachten is slechts op De Nieuwe Mens,
de nieuwe, gezonde en verstandige,
kosmopolitische aardbewoner die alle
opgesomde narigheden moeiteloos naar
het verleden zal verwijzen. Marnix,
Pieter en Ivo hopen oprecht uw wacht-
tijd zo aangenaam mogelijk te bekorten.
De titel Formule 2 stamt uit de racerij en
duidt deels op de gewijzigde samenstel-
ling van de groep, deels op de snelheid
van het nieuwe programma: Formule 2,
Vaart en vuurwerk, een race tegen het
uurwerk.

Dialekt
voorleesdemonstratie
In de openbare bibliotheek heeft de
voorronde plaatsgevonden van de dia-
lektleesdemonstratie, die op 28 oktober
in Schöppingen (Dld) zal worden gehou-
den. De werkgroep voor cultureel Grens-
kontakt organiseert jaarlijks een dialekt-
dag. Dit jaar is deze dag gewijd aan het
onderwerp School en Dialekt. 's Mid-
dags is de leesdemonstratie gepland in
de verschillende streektalen van het ge-
bied, door kinderen in de leeftijd van
10-12 jaar. Vanuit Vorden zal Marian
Pardijs worden afgevaardigd.

Tuinen de Wiersse
zondag weer open
De tuinen van het bekende landgoed de
Wiersse, gelegen aan de weg van Vorden
naar Ruurlo en behorend tot een van de
acht Vordense kastelen zullen voor de
laatste keer dit jaar worden geopend op
zondag 22 oktober. In de Franse tuin
zijn de vogel en vreemde beestenfiguren
van de taxus pas geknipt. Ook bloeien er
nog de laatste rozen. Achter de strakke
heggen van de stijltuinen verkleuren nu
de bomen hun gebladerte. Daar kan
men langs kronkelende paden en stille
vijvers bij verborgen prieeltjes en met
kortsmos bedekte beelden, de herfst
ervaren, zoals die ook twee eeuwen
geleden is ervaren.

De eigenaar de heer E. Catacre heeft
zijn landgoed al twee keer eerder dit jaar
geopend voor het publiek. Beide keren
was de toeloop zeer groot; k e n was
zeer opgetogen.

Kabaret Ivo de Wijs (v. I. n.r. Pieter Nieuwint, Marnix Kappers, Ivo de Wijs)

WV bestuur
huldigde sekretaris G.W. Eyerkamp
Tijdens een intieme bijeenkomst in
bodega 't Pantoffeltje heeft de W de
heer G.W. Eyerkamp gehuldigd voor
het feit dat hij reeds 30 jaar het
sekretariaatschap van de vereniging ver-
vult. Burg. M. Vunderink sprak in zijn
functie van voorzitter van de VVV de
heer Eyerkamp toe. Hij prees de aktivi-
teiten van de sekretaris en bood hem als
bl i jk van waardering een tuinstoel aan
voor zijn nieuwe woning aan de Horster-
kamp. De heer Vunderink hoopte dat
de heer Eyerkamp nu in een wat rustiger
sfeer de belangen van de VVV zal blijven
behartigen. Voor mevr. Eyerkamp wa-
ren er bloemen.

De jubilaris bedankte het bestuur voor
de prettige samenwerking en bracht ook
dank aan oud-voorzitter A.E. van Arkel
met wie de heer Eyerkamp jarenlang
heeft samengewerkt. Deze avond werd
tevens afscheid genomen van bestuurslid
N. van Goethem. Ook hier sprak voor-
zitter Vunderink woorden van dank en
sprak hij de hoop uit dat de heer van
Goethem nog eens in het bestuur zal
terugkeren. Hij bood hem een geschen-
kenbon aan. Mevr. van Goethem mocht
een boeket bloemen in ontvangst nemen.

Na dit officiële gedeelte bleef men nog
een poos gezellig bijeen.

Vrouwenarts sprak
voor
plattelandsvrouwen
Tijdens de bijeenkomst van de afd.
Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen kon de presidente mevr.
Ridderhof een groot aantal dames wel-
kom heten. Na enkele interne mede-
delingen werd het woord gegeven aan de
vrouwenarts Dr. Eijgenraam. Deze hield
een boeiende lezing, waarvan de dames
bijzonder genoten. Aan het slot van de
avond bedankt mevr. Ridderhof de heer
Eijgenraam voor zijn komst. De eerst-
volgende bijeenkomst van de afd. Vor-
den van de NBvP is l november. Bakker
van Asselt zal dan lezing houden.

Voor het twaalfde jaar ij^Èuccessie
bieden de Vordense garagehorroers weer
gelegenheid tot het gratis kontroleren
van de verlichting van auto's en motoren
en bandenadvies. Dit alles in het kader
van de landelijke aktie van Veilig
Verkeer Nederland onder het motto:
"Goed licht -goed bekeken". Dit zal
gebeuren in de week van 23 t/m 28
oktober, telkens 's avonds, waarbij elke
garage één avond voor zijn rekening
neemt. Het moet daarom voor een ieder
mogelijk zijn een passende avond te
vinden om van deze noodzakelijke en
nuttige kontrole gebruik te maken.

JAN BROEKMATE
Duivenbreeweg 8, Ni j verdal
Telefoon 05486-13300

-UURWERKEN
-GOUD
- ZIL VER
-BYOUTERIEËN

Elke week vanaf heden, elke vrijdag
op de markt in Vorden

P. s. Wij verzorgen ook
al uw reparaties

Peuterspeelzaal in
nieuwe ruimte

De peuterspeelzaal in Vorden draait nu
alweer enkele jaren met enorm succes.
Momenteel maken er 45 peuters gebruik
van, terwijl bovendien nog een aantal
kleuters op de wachtlijst staan. Dankzij
de medewerking van B&W hebben de
kleuters nu een nieuw onderkomen ge-
kregen. Ze hebben nu de beschikking
over een zaal in de sportzaal die aan-
zienlijk groter is dan de ruimte die lot
dusver in het jeugdcentrum ter beschik-
king van de kleuters stond. Achter de
/aal heeft de gemeente voor een zandbak
ge/orgd waar de kleintjes heerlijk kun-
nen spelen. Vandaag werd er "open
huis" gehouden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Duits Posaunen-koor in Herv. kerk.
Het Posaunen-koor van het duitse Sü-
derwick, grenzend aan het Nederlandse
grensdorp Dinxperlo hoopt a.s. zondag-
morgen 24 oktober naar Vorden te
komen om mee te werken aan de kerk-
dienst in de Hervormde dorpskerk. In
Duitsland en ook wel in andere landen
werken met enige regelmaat Posaunen-
koren (bazuinen) mee aan de eredienst
o.a. om de samenzang van de gemeente
te begeleiden. Zo wordt ook de jeugd in
de eredienst betrokken. Het Posaunen-
koor uit Süderwick bestaat dan ook in
hoofdzaak uit jeugdige leden, circa 25.
Mevrouw Maas, de echtgenote van
Pfarrer Maas leidt dit posaunenkoor. In
genoemde kerkdienst wordt gevolgd het
leesrooster van de landelijke Raad van
Kerken. De Evangelie-lezing is dan a.s.
zondagmorgen 24 oktober: Mattheus
22:15-22 en de tekst voor de prediking:
Mattheus 22:21. Na de kerkdienst wor-
den de duitse gasten ontvangen in het
gemeentecentrum "De Voorde". Ook
gemeenteleden zijn daar van harte wel-
kom.

zuster Trix van Kuik op de catechisatie.
a.s. Maandagavond 23 oktober hoopt
zr. Trix van Kuik voor alle catechisanten
van Ds. Krajenbrink te vertellen over
haar werk in Addis Abeba in Ethiopië.
Zij doet dat aan de hand van dia's en een
film. Alle catechisanten van ds. Krajen-
brink (de groep uiteraard van de maan-
dagavond, maar ook die van de dins-
dag- en woensdagavond) worden dit keer
op genoemde maandagavond 23 oktober
in "de Voorde" verwacht. Wilt u dit
bericht aan de jeugd doorgeven? Harte-
lijk dank!

Aktie Gast aan tafel.

Vele Vordense gezinnen doen mee met
de bekende Novib-aktie: Gast-aan-tafel;
een doorlopende aktie voor blijvende
voedselverbetering in de arme, derde
wereldlanden. Het is de bedoeling de
spaarkartonnetjes in te leveren voor of
tijdens de Dankdienst voor gewas en
arbeid, die gehouden zal worden op de
Dankdag, woensdagavond l november
in de Hervormde dorpskerk. Mocht u
verhinderd zijn genoemde Dankdienst
mee te maken dan kunt u het spaarbusje
ook wel afgeven bij de koster, Kerk-
straat 15 of bij de hervormde predi-
kanten ds. Veenendaal en ds. Krajen-
brink, respectievelijk Deldenseweg 2 en
Ruurloseweg 19.

Ja, iedereen is welkom.
Men heeft me gevraagd of "iedereen..."
welkom is op de geplande gemeente-
avond van de Hervormde gemeente op
dinsdagavond 14 november, in "de
Voorde", (mevr. dr. Jongeling: "We-
reldraad van Kerken: Ons kerke-geld
voor wapens...?") Ja, ik ben er wel zeker
van dat iedereen, die belangstelling
heeft voor dit actuele onderwerp, er van
harte welkom is. Reserveert u alvast
deze avond voor genoemde gemeente-
avond.

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

zondag 24 oktober 10.00 uur ds. J.C.
Krajenbrink, m.m.v. Posaunenkoor uit
Süderwick, Duitsland. Tekst: Mattheus
22:21.

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Cand. B. Nijendijk (Utrecht)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J.R. Zijlstra; bediening
Heilig Avondmaal; 19.00 uur ds. J.R.
Zijlstra, bediening Heilig Avondmaal en
dankzegging.

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

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

R. K. KERK VORDEN

Zaterdag 17.30 uur; Zondag 10.30 uur
(Crèche); Donderdag 19.00 uur.

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

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

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

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

WEEKEND,- AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
A.B.M. Riksen Didam, tel. 08362-1209;
J. Edens Vorden, tel. 05752-1453.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand oktober mevr. Wolters,
tel. 1262; Graag bellen voor 9.30 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30 en 9.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8
tot 18 uur; zaterdags tot 12 uur. Op zon-
en feestdagen 's avonds en in de nacht
kan men aan de apotheekdeur bellen
uitsluitend voor spoedrecepten.

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

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

SPREEKUUR OGZO
inspecteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.
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geboren:
RUDOLF HERMAN

zoon van
Gerry en Richard
Lameyn-Eüerkamp

Leiden, 11 oktober 1978.
Kromstevenwerf 36.

Hierbij willen wij u hartelijk
danken voor al uw medeleven
en belangstelling tijdens zijn
ziekte en na het overlijden van
onze lieve man, vader en
schoonzoon.
REINT GROOT-NUELEND

Uit uw grote belangstelling
bleek de sympathie die u voor
hem had. Dit is ons tot een
troost geweest.

Uit aller naam
G. Groot-Nuelend-

Nüenhuis
Vorden, oktober 1978
Lindeseweg 1.

Wij danken u allen hartelijk
voor de vele felicitaties, bloe-
men, en cadeaus die op 5
okt. j.l. voor ons tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

G. Nyenhuis
A. Nyenhuis-Zweverink

Wildenborchseweg 34

Het is voor mij onmogelijk
ieder persoonlijk te bedanken
voor mijn 85ste verjaardag.
Het was voor mij een onverge-
telijke dag. Familie» buren,
vrienden en kennissen allen
nogmaals hartelijk dank ook
namens de kinderen.

Mevr. Zweverink
Groot Blucmink

Joostinkweg 8
7251 H K Vorden

U hoeft niet ver voor goede
kwaliteit.
Tuincentrum De Vonderkamp
Uselweg 20 Vierakker, tel.
05750-20743.

Vrijdag a.s. Grote
VERKOOPBEURS
achter Geref. kerk 15-21 uur.

Ook violen bij
De Vonderkamp wintervast.
Uselweg 20, Vierakker.

Wil diegene die donderdag een
rode Gazelle racefiets bij het
station meegenomen heeft,
deze om moeilijkheden te
voorkomen voor zondag 22-
10 weer neerzetten. Dader
bekend.

Te koop: een nurende rood-
bonte vaars en bouten van een
dikke stier bij H. Gal, Enze-
rinckweg4, Vorden.

Vanaf nu gedurende l week al
ons hekwerk (ook schaarhek-
ken) voor een spotprijs.
Zolang de voorraad strekt.
Tuincentrum
De Vonderkamp, Uselweg 20,
Vierakker. Tel. 05750-20743.

Uw adres voor verse haantjes,
kip en eieren.
Poliersbedrijf Rossel, Nieuw-
stad 45, Vorden.

Geweldige koopjes op
VERKOOPBEURS

achter Geref. kerk. Vrijdag
a.s. 15-21 uur.

Te koop: eetaardappelen
H. G. M. Helmink, De El-
dersmaat 3, Vorden. Tel.
1626.

Coniferen, heesters, heide,
vaste planten, bollen. Plant ze
nu.
,,De Vonderkamp" heeft ze
voor U.
Uselweg 20, Vierakker.

Barink Tweewielerspecialist
- Pak toch de fiets - -

- - Ook in de herfst - -
Bekijk de kolleküe fietsen
ook eens in onze werkplaats.
Reparatie van alle merken.
Nieuwstad 26, tel. 1274.

Te koop: compleet keuken-
blok met bovenkasten, inclu-
sief NEFF afzuigkap en een
ETNA gasfornuis.
Telefoon 05752-2325.

De Vonderkamp
Tuinarchitectuur,
tuinaanleg in stijl

Uselweg 20, Vierakker.

Vrijdag a.s. 15-21 uur:
Vergeet vooral niet de grote

VERKOOPBEURS
achter Geref. kerk te bezoe-
ken. Koopjes!

HKNKSCHEFFKR
en
LIDY OOST

gaan trouwen op woensdag 25 oktober
a.s. om 13.45 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden" te Vorden.

De kerkelijke bevestiging zal plaatsvin-
den in de Ned. Hervormde kerk te Hen-
gelo (Gld.) om 14.45 uur door Ds. M.
Jansen.

Memelinkdijk 5, Hengelo (Gld.)
De Boonk 17, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in café-
restaurant Concordia, Raadhuisstraat
36 te Hengelo (Gld.)

Toekomstig adres: Memelinkdijk 5 te Hengelo (Gld.)

DANKBETUIGING

Bij deze willen wij u allen harteli jk danken die ons 25-
jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt

G. J. Brandenbarg
G. J. Brandenbarg-Groot Roessink

Vorden, oktober 1978
Zelledijk l

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze

beste zwager en oom

A. F. MAALDERINK
echtgenoot van Joh. Groot Obbink

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden: J. Beumer-Groot Obbink
H. J. Beumer

Vorden: H. Groot Obbink-Bultman

Vorden, 14 oktober 1978

Wegens familie-feest vrijdag 20
oktober

WINKEL EN MOLEN

NA 12.30 UUR

GESLOTEN

KLUVERS C. V.
Zutphenseweg 41, Vorden

Gemeente Vorden
(Alarmnummer brandweer)

Vanaf 26 oktober 1978 zal het nieuwe alarmtelefoon-
nummer van de brandweer in Vorden zijn:

2222 (zonder netnummer)

Burgemeester en wethouders van Vorden;
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. mr. M. Vunderink

Weekendaanbieding:
Grijp uw kans
CORDUROY
PANTALONS

in de modekleuren:
- Brique
- honing
- zwart en
-bruin

maten 361/m 56

Nu 49,-
Uw zaak

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

in INGENIEURS
ONTWIKKELDEN'N BEELD-
VERSTERKER VOOR MARS,

MAAROOK PERFECTE
KLEUREN-TVS.

Ergens eenzaam op de planeet
Mars seint een ITT beeldversterker
trouw zijn gegevens over. Op afstand
bediend vanaf moeder Aarde. Op basis
van deze geavanceerde technolo-
gische know-how ontwikkelde ITT
tevens een uitgelezen programma
kleuren-tv's.

Uiteraard ook met afstands-
bediening. Via een unieke computer-
cassette. En met een Heliochrom
beeldbuis voor 70% meer helderheid.
Plus standaardvoorziening voor het
populaire Tele-Match familiespel.
Bekijk het bij uw ITT dealer. En zie met
eigen ogen de voordelen van een
ITT kleuren-tv.

<é

m•

ITTWERELD-TECHNOLOGIE
TECHNISCH VERNUFT IN SUPERIEURE WEERGAVE.
Off. ITT-dealer voor Vorden en omgeving

DRAAYER'S SHOP-CENTRUM
RAADHUISSTRAAT 2 - TELEFOON 05752-2124 - RUIME PARKEERGELEGENHEID

Speciale
aanbieding:

Model 8031
2 x 22 watt
continuvermogen
Compleet rack
met boxen

Van f 3229,- nu voor

f 2498,-
EN... 31/2 JAAR
ECHTE GARANTIE

ITT
RADIO TV SPECIAALZAAK

„OLDEIMKAMP"
STATIONSWEG 1 VORDEN TELEFOON 2577

Nog steeds Off. ITT-dealer voor Vorden en omgeving. Al ruim Tk jaar!!

/TicHTine
DORP/CEflTRUm

— Donderdag 9 november 1978:
Kabaret Ivo de Wijs
met „FORMULE 2", aanvang 20.00 uur

— ENTREE PRIJSMO, p.p.

Houders van een C.J.P./Pas 65+: 10% KORTING

— Kaartverkoop
vanaf 18 oktober 1978 in het
Dorpscentrum tijdens de openingsuren
(uitsluitend contant)

Tevens laatste mogelijkheid tot inschrijving op
de vier voorstellingen in Vorden

t.w.
9 november 1978: Ivo de Wijs
9 december 1978: The Dutch Swing College Band
10 januari 1979: Toneelvoorstelling „Meneer Masure"
15 maart 1979: Tekstpierement

ABONNEMENTSPRIJS f 40,- (normaal f 44,50)
Opgave in het Dorpscentrum

x/v

kwaliteit kost
iets meer,
maar... is wel
véél voordeliger

Ja, wie kwaliteit koopt, is voordeliger uit! Neem bijvoorbeeld zo'n
zakmes: reuze handig om steeds bij je te hebben. Je kunt er van alles
mee doen. Zo'n mes kies je uit de Victorinox-kollektie van Barendsen.
Zwitsers precisiewerk en vijfjaar garantie. Daar heb je lang plezier van.
Ook in scharen en messen kunt u goed slagen. Scharen in vele maten,
broodmessen, slagermessen... wat u ook zoekt 't is bij Barendsen in
huis. Van solide Solingenkwaliteit. Kost inderdaad iets meer, maar
uiteindelijk is 't voordeliger bij

baréndsen ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN
TELEFOON 1261



Citroëndealer

RUESINK RUURLO
DOOR INRUIL VERKREGEN

1978
Citroen LN Demo

1977
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen CX 2400 Pallas Autom.
Airconditioning
Citroen GS Club Break
Citroen GS Club
Citroen LN
Citroen GSx2met L.P.G.
Citroen 2CV6
Citroen CX 2200D met schuifdak
Austin Alegro

1976
Citroen CX 2200 D
Citroen GS Club met LPG en schuifdak
Citroen G Special
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Alfa Sud
Fiat 131

Citroen 2CV4
Citroen 2CV6
Citroen 2CV4 Special
Simca 1100LE
GS Club Break
Renault 12 TL
Peugeot 504 D

1975
Citroen CX 2200 Super
Citroen G Special
Citroen 2CV4
Citroen G. Spec. Break
Renault 4
Alfa Sud
Alfa Romeo
Simca 1100
Mercedes 220D
Renault 1 GTS
Citroen 2200 S met LPG

1974
Citroen 2CV4
Citroen 1220 Club Break
Simca 1100 Special
Morris Mini Clubman
Simca 1100LS

1973
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen Ami Super
Simca 1100 Spec.
Renault 4
Renault 6
Mazda 616 Break
Simca 1100 Break

1972
Citoën Dyane 6
Citroen Dyane 4
Citroen 2CV4

Automobielbedrijf A. RUESINK
Verkoop en tankstation Borculoseweg 21, Ruurlo

Repatie afd.: Nijverheidstr. 3, Ruurlo
Tel. 05735-1753

Inruil en financiering en leasing
Citroen-automobielen
uit voorraad leverbaar.

EUROGRSIOn

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

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

Extra voordelige
aanbiedingen
Zoete perssinaasappels
12 voor
Doyenne du Comice
Lekkere handperen - 2 kilo

Zware Sla 2 kroppen

269
198
98

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Gemengd boeket 4/5

Café-Restaurant

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

HET ADRES VOOR
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Het bestuur van de

Speeltuinver. Vorden
houdt op

maandag 23 oktober
om 20.00 uur haar jaarlijkse

ledenvergadering
in het Dorpscentrum

Alle leden zijn van harte welkom.

in welk pak
Iaat u

zich deze
maand

bewonderen?
Bij ons kunt u kiezen.
Voor uit-en-thuis
helpen wij u in het pak,
dat u het beste kleedt.
En laat ze den maar
kijken!

tcKtiel eA mode
/chooldermciA

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

TAPIJl
reinigen met de diep-
stomer
met de allerbeste,
met

Mr Steam
Grote keus in alle
soorten

lijsten
Met museum en ont-
spiegeld glas
Alles bij ons in te
lijsten, ook uw borduur-
werken

HEIJINK
Ruurloseweg 2
,,De Spannevogel"
Tel. 05753 1484

Dé mode van sportieve jongens
en heren. FUT maakt 't!

Doorlopende zool en veel
contrast-stiksels.

En, met 6 maanden garantie.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Grote show van SABA en TANDBERG KLEURENT.V.'s
VAN 9 T/M 21 OKTOBER

ld
E
K
K
E

Bij inlevering van deze

advertentie ontvangt u ..../50,-
lil
El
Ei

bij aankoop van een kleuren-t. v. REDUKTIE

£3 tijdens onze show. «
tel telF^rrtfr^iT^iTrajT^r^

T 6718
Computer-Modulenchassis met 67 cm-beeld.
Ideale afmetingen, slechts 73 cm breed.
8 Kanalen met micro-matic programmatoetsen
Aansluiting voor koptelefoon en cassette-
recorder.

VREDEGOOR TANDBERG

Elektronika
bekend om de mooiste
kleuren-beelden

zeer fraaie vormgeving

2 jaar garantie

Dorpsstraat 2, Steenderen

Telefoon 05755-1377

Alle toestellen worden voor aflevering in onze technische-dienst eerst nog eens optimaal afgeregeld voor optimale beeldkwaliteit.
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Shirtjes voor de openbare lagere school

Onder voorzitterschap van de heer Joh. Norde hield de openbare lagere dorps-
school een goed bezochte jaarvergadering. De sekretaresse mevr. Kamerling- de
boer schetste vervolgens een beeld over het afgelopen jaar. Penningmeester D.G.J.
Harmsen maakte gewag van een nadelig saldo bü de posten schoolreis en ouder-
commissie en een batig saldo bü het Sint Nikolaas/Kerstmis en het schoolfonds.

Tot leden van de oudercommissie werd
geko/.en de heer P.J. Venhuis. Hij volgt
de heer F.J. Klein Nengerman op, die
zich niet herkiesbaar stelde. Mevr. J.
Kamerling-de Boer en de heer D.J.G.
Harmsen werden herkozen. Het hoofd
der school de heer G.W. Brinkman gaf
een terugblik over de aktiviteiten en
hoogtepunten uit het afgelopen school-
jaar. De heer Brinkman ging vervolgens
in op de sombere vooruitzichten wat
betreft het leerlingenaantal.

De jaarlijkse feestavonden van de school
zullen worden gehouden op 23 en 24
november. Het Sint Nikolaasfeest zal
voortaan anders worden opgezet. De
Sint zal alleen in de klassen l en 2 op
bezoek komen. Voor alle klassen zal 's
middags een toneelstuk worden opge-
voerd door het onderwijzend personeel.
Aan de gemeente is geld gevraagd voor

een kleioven, maar aangezien de gemee-
te minder geld beschikbaar stelt dan
nodig is, zal het ontbrekende bedrag
worden aangevuld uit de pot "school-
fonds". De gymzaal van het dorpscen-
trum wordt thans door alle klassen ge-
bruikt. Het aantal leesmoeders bedraagt
momenteel 15.

Het dokumentatiecentrum van de school
groeit langzaam doch gestaag. Hiervoor
wordt binnenkort door een verbouwing
aan de gang een ruimere gelegenheid
geschapen. De afdeling Vorden van de
Vereniging openbaar onderwijs biedt de
school 40 shirtjes aan voor een uniforme
kleding bij de avondvierdaagse, school-
voetbal etc. Na de pauze gaf mej. Pos,
kaderinstruktrice van de Kon. Ned. Ver.
EHBO een inleiding over "Ongevallen in
en om huis".

Raad van Vorden acht benoeming
gemeentelijke vertegenwoordigers in
dagelijks bestuur verenigingen en
instellingen ongewenst
De lijvige nota die het college van B' W aan de raad heeft voorgelegd inzake de
gemeentelijke vertegenwoordiging in besturen van plaatselijke verenigingen en
instellingen heeft heel wat stof tot discussie gegeven. Na een langdurig debat
verandert er aan de situatie zoals die momenteel geldt in feite niets, althans weinig.
Wanneer de raad namelijk in november twee vertegenwoordigers uit haar midden
zal aanwijzen die zitting gaan nemen in het bestuur van de Stichting Dorpscentrum
dan kunnen deze raadsleden wel degelijk een funktie in het dagelijks bestuur gaan
bekleden.

Het enige verschil is dat de raad zich
dinsdagavond uitsprak dat een "dubbel-
funktie" ongewenst is! Uitgangspunt
van de gehele materie was een voorstel
van de heer J. Bosch (fraktivoorzitter
P.v.d.A.) in een vorige raadsvergade-
ring, waarbij hij het ongewenst achtte
dat een raadslid die de gemeente in een
plaatselijke vereniging of instelling ver-
tegenwoordigt zitting neemt in het dage-
lijks bestuur. In Vorden handelt het
voornamelijk om het dorpscentrum en
het zwembad. Burg. Mr. M. Vunderink
overtuigde de raad dat het juridisch niet
mogelijk is om raadsleden te verbieden,
wanneer ze worden afgevaardigd, zitting
te nemen in hel dagelijks bestuur. De
raad volstond daardoor met de term
"ongewenst".

De heer J. Bosch (P.v.d.A.) onder-
streepte tijdens het debat nadrukkelijk
zijn standpunt door te verklaren dat hij
met ingang van l januari 1979 zijn
funktie als penningmeester van het
dorpscentrum zal neerleggen. Hij liet
doorschemeren de combinatie van de
huidige voorzitter de heer J.F. Geerken
met zijn raadslidmaatschap niet geluk-
kig te vinden. Wel vond de heer Bosch
dat de opengevallen plaats in het be-
stuur van het dorpscentrum zal moeten
worden ingenomen door of een verte-
genwoordiger van de VVD fraktie of de
P.v.d.A. fraktie. De heer J.F. Geerken
(CDA) nauw met de gang van zaken
rondom het dorpscentrum betrokken,
was van mening dat iedereen vrij moet
zijn om zitting in een dagelijk bestuur te
nemen. Hij fronste wel zijn wenkbrau-

wen over de uitlatingen van de heer
Bosch. "Ik proef dat er een politiek spel
gespeeld wordt. Dat verbaast me wel een
beetje, want ik dacht dat er bij derge-
lijke funkties nooit naar de politieke
afkomst gekeken zou worden".

De heer Bosch antwoorde hierop dat het
niet om "zo maar wat" gaat maar dat
een dagelijks bestuur van bijvoorbeeld
het dorpscentrum een afspiegeling van
de verschillende groeperingen dient te
zijn zoals men die in Vorden kent. Mr.
R.A. v.d. Wall Bake (VVD) schaarde
zich achter de konklusie van B&W maar
zou het jammer vinden dat goede
krachten niet in het D.B zouden kunnen
worden ingezet. De heer G.J. Bannink
(eenmansfraktie) vond het alles bij
elkaar maar een ongelukkige gang van
zaken. "Het gehele stuk had niet aan
ons voorgelegd behoeven te worden. De
heer Bannink handhaafde het reeds
eerder door hem ingenomen standpunt:
"geen raadsleden in het D.B. "Uit-
eindelijk ging hij wel akkoord met de
fomulering "een dubbele funktie onge-
wenst".

In de raad van november zal de taak-
omschrijving van de gemeentelijke ver-
tegenwoordiger worden vastgesteld.
Voorzitter Vunderink vond wel dat de
omschrijving niet te gedetailleerd moet
zijn. "Het betreffende raadslid moet
mijns inziens wel goed zijn oor in de
raad te luisteren leggen. Wel dient hij
in het bestuur normaal te kunnen mee-
draaien. Dus met volledig stemrecht".

Subsidie voor
Dorpscentrum
Het bestuur van de Stichting Dorps-
centrum heeft het komende seizoen een
aantal voorstellingen georganiseerd,
waarbij de kosten worden geraamd op
/ 34.950,-. In het kader van de "Ex-
perimentele provinciale subsidieregeling
ten behoeve van cultuurspreiding in Gel-
derland" zal de provincie 30 procent van
de kosten voor haar rekening nemen,
indien ook de gemeente minimaal 30
procentrum (/' 10.485,-) zal bijdragen.
Hiertoe werd dinsdagavond besloten. De
heer A. Ploeger (P.v.d.A.) stond positief
tegenover de plannen van het bestuur
van het dorpscentrum. Hij hoopte dat
hiermede de start wordt gegeven voor
ook andere aktiviteiten, zoals bijvoor-
beeld gespreksgroepen e.d. De heer G.J.
Bannink kreeg van Burg. Vunderink te
horen dat het met de verkoop van de
abonnementen voor de verschillende
voorstellingen niet al te florissant ver-
loopt. Tot op heden zijn circa 70 abon-
nementen verkocht. "Het bestuur mikt
meer op de losse kaartverkoop" zo zei
burg. Vunderink. De heer Vunderink

deed een beroep op een ieder de initiati-
ven van het bestuur van het dorps-
centrum te stimuleren. "Het zou jam-
mer zijn dat het experiment (dat voor-
lopig voor een seizoen geldt beëindigd
zal moeten worden".

Bij de beoordeling van een eventuele
volgende aanvraag zal de belangstelling
van de ingezetenen voor dit experiment
in belangrijke mate worden betrokken.
De heer G. Chr. Voerman (CDA) was
blij dat nu eens over de inhoudelijke
kant van het dorpscentrum wordt ge-
sproken. Hij wenste het Stichtingsbe-
stuur alle succes met de voorstellingen.
Ook Mr. R.A. v.d. Wall Bake (VVD)
sprak de hoop uit dat het experiment zal
slagen. Voor het aanschaffen van meu-
bilair, ontwikkelingsmateriaal e.d. be-
sloot de raad aan het bestuur van de
kleuterschool "De Timpe" ƒ 5358,45
beschikbaar te stellen.

School het Hoge
damkampioen
Zaterdagmorgen werd in het dorpscen-
trum het jaarlijkse schooldamtoernooi

Onderhoud fietsen
beter dan vorig jaar
In samenwerking met de afd. Vorden
van Veilig Verkeer heeft de politie
donderdagmorgen op de diverse lagere
scholen de fietsen van de kinderen aan
een nauwkeurige kontrole onderworpen.
Het aantal fietsen dat werd gekontro-
leerd bedroeg bij de openbare lagere
dorpsschool (146); school "De Vorde-
ring" (66); school Kranenburg (56);
school Wildenborch (22); school Hoge
(198). De gebreken die werden gekon-
stateerd hadden voornamelijk betrek-
king op de verlichting; los balhoofd etc.
Toch toonde de politie zich tevreden.
"Vergeleken bij vorig jaar is er heel wat
verbeterd en vertonen de fietsen dit jaar
minder mankementen", zo vertelde ons
de heer A. de Roode.

De heer de Roode deed echter wel een
beroep op de ouders van de aller-
kleinsten (deze fietsen werden namelijk
niet gekontroleerd, het onderzoek be-
perkte zich tot de lagere scholen). "Je
schrikt soms toch wel als je ziet waar
juist de peuters zich óp voortbewegen.
Hier dienen de ouders toch beter op te
letten", zo vond de heer de Roode.

Jan Bloemendaal en Otto Mol vertrokken
zondagmiddag voor wereldreis per fiets
Uitgeleide gedaan door familie, vrienden en bekenden vertrokken Otto Mol [25] en
Jan Bloemendaal [33] zondagmiddag vanuit Vorden voor het maken van een
wereldreis per fiets. Een grapje? Volstrekt niet. De reis wordt weloverwogen onder-
nomen. Zegt Vordenaar Jan Bloemendaal [evenals zijn mede-reisgenoot onge-
huwd): "Ik heb altijd al ontzettend veel gereisd. De landen in Europa heb ik
allemaal al bezocht. Vorig jaar heb ik nog een vakantie doorgebracht aan de
Noordkaap en in Rusland. Het idee om een fietsreis om de wereld te maken hield
mij al geruime tijd bezig. En het was in feite nu of nooit.

Samen met een vriend hebben we de
voorbereidingen getroffen. Helaas zag
mijn vriend het op gegeven moment niet
meer zitten. Ik moest toen een andere
partner zoeken, want de reis moest en
zou doorndMÉL aldus Jan Bloemendaal.
Jan plaat^PFen advertentie in enkele
dagbladen en kreeg op de vraag wie hem
op zijn tocht wilde vergezellen zoveel
reakties dat hij kon gaan selekteren.
Zijn keus viel uiteindelijk op Otto Mol
uit Hoogt^fe| die in de ban raakte van
Jan's plarWP^'en resoluut zijn baantje
als accountant opzegde. Ook maat-
schappelijk werker Jan Bloemendaal
deelde zijn "baas" mede dat ze de eerste
drie jaren niet meer op hem behoefden
te rekenen.

Want drie jaar is zo ongeveer de tijd die
beide aanstaande wereldreizigers voor
hun avontuur hebben uitgetrokken. We-
liswaar is een reisschema opgesteld maar
of dat gezien de in verschillende landen

heersende politieke toestanden aange-
houden kan worden blijft op dit moment
een open vraag. "We zien wel zegt Jan
Bloemendaal lakoniek. In elk geval gaat
het eerste deel van de reis vbJDuitsland
richting Oostenrijk, JoegosjMfc. Langs
de Adriatische kust naar ^Hkkenland
waar ze een maand willen blijven. Men
hoopt de kerst door de brengen in Israël.
Jan en Otto hebben voor deze reis
speciale fietsen laten bouwen bij Wim
Zoon te Laren, terwijl de te^kaar ze de
nachten in zullen doorbren^R eveneens
speciaal voor deze gelegenheid is ge-
maakt. Over de financiële kant van de
medaille zegt Jan Bloemendaal: "We
hebben voor deze reis flink gespaard en
mocht de situatie het op gegeven mo-
ment noodzakelijk maken dan werken
we onderweg. "Maar ook dat zien we
wel". Tot hun familie zeiden ze zondag-
middag bij het vertrek: Julie komen
maar eens gauw een keer bij ons op
vakantie"

gehouden, dat werd georganiseerd door
de plaatselijke damvereniging DCV.
Deelnemende ploegen waren: De Prinses
Julianaschool Wildenborch; Openbare
lagere dorpsschool; Katholieke school
Kranenburg; Katholieke school De Vor-
dering en de Chr. school het Hoge. Door
de teams bestaande uit vijf man (zowel
jongens als meisjes) werd bijzonder
fanatiek gestreden. De bijz. school op
het Hoge bewees, evenals in voorgaande
jaren, nog steeds over voldoende jeugdig
talent te beschikken, want de ploeg van
meester Zeevalkink werd op meer dan
overtuigende wijze kampioen. Er werd
zelfs geen enkele partij verloren!

De uitslagen waren als volgt: Dorps-
school - Het Hoge 1-9; Prinses Juliana-
school - Kranenburg 6-4; Het Hoge -
Prinses Julianaschool 10-0; Kranen-
burg; De Vordering 4-6; Pr. Juliana-
school - De Vordering 5-5; openbare
dorpsschool - Kranenburg 8-2; openbare
dorpsschool - De Vordering 4-6;* Het
Hoge - Kranenburg 9-1; De Vordering -
Het Hoge 0-10; openbare dorpsschool -
Pr. Julianaschool 2-8. Eindstand: l en
kampioen van Vorden: Bijz. school het
Hoge 4 gesp. 8 pnt.; 2. Prinses Juliana-
school Wildenborch 4 gesp. 5 pnt.; 3.
Kath. school De Vordering 4-5; open-
bare dorpsschool 4-2; 5. Kath. school
Kranenburg 4-0. De prijzen werden
uitgereikt door de voorzitter van dam-
club DCV de heer C. Esselink.

dat W. Wiegerink een fout van de doel-
verdediger goed afstrafte 0-1. De pech
bl i j f t Sv. Ratti achtervolgen, want direct
hierop moest W. Wiegerink met een
zware blessure het veld verlaten. H.
Sloetjes onderging hetzelfde lot, zodat
Sv. Ratti de beide wisselspelers H.
Albers en G. J. Zeeburg moest inzetten.
Deze spelers speelden een uitstekende
wedstrijd. Nog n^t voor de rust werd er
een goede combinatie opgebouwd en P.
Bielawski maakte er met een boogbal
2-0 van voor Sv. Ratti. Dit was tevens de
ruststand.

De tweede helft toonde twee elftallen die
aan elkaar gewaagd waren. Vlak voor
het einde van de wedstrijd werd er door
Sv. Ratti weer een prachtige aanval
opgebouwd en het was H. Eggink die
met een harde schuiver de eindstand op
3-0 bracht voor Sv. Ratti. Zo blijft Sv.
Ra t t i ongeslagen de ranglijst aanvoeren.

Voetbal
Almen 4 - Sv. Ratti l 0-3.
S\'. Ratti l blijft zijn ovt>r\v inningen
voortzetten.
Sv. Ratti l afd. zaterdag moest aantre-
den tegen Sv. Almen 4 dat op de 2e
plaats van de ranglijst staat. Sv. Ratti
mocht snel een voorsprong nemen om-

Heren van Vorden verslaan Flevo met
6-5.
De competitiewedstrijd die de heren van
Vorden zaterdagavond in Zutphen
speelden tegen Flevo l uit Nijkerk had
vooral in de slotfase een spannend ver-
loop. De Vordenaren behaalden een
verdiende 6-5 overwinning, waarbij
vooral Arjan Mengerink zijn waarde
voor de ploeg bewees. Hij scoorde name-
l i jk alle doelpunten. In de eerste periode
nam Vorden een 1-0 voorsprong, dat in
de tweede periode werd verhoogd tot
3-0. Flevo kwam echter ijzersterk terug
en kwam op gelijke hoogte in de derde
periode. Nog in dezelfde periode sloeg
Vorden via Arjan Mengerink terug 5-3.
Nadat Mengerink in de laatste periode
de stand op 6-3 had gebracht, werd het
vlak voor tijd 6-5.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Zaoterdagaovund late bell'n Harm uut Hoksebargen nog op. Un
neave van mien vrouw waor wi'j nog wel us contac met heb.
Wieters lao'w ons an de neaven en nichten neet zovölle geleagen
liggen, daor kö'j jao toch neet met an de gange blieven. At zee 't
huus uuttrouwt gaot ze op in de grote massa en zee'j ze meestal
neet weer. Maor met Harm en zien vrouw Drikke is dat altied iets
anderes ewes. Harm lei as kind altied al bi'j mien vrouw's huus en
de zo ontstaone band is t'r altied ebleven. Deur de tillefoon
vetell'n e dat e un hond had ekoch. Harm woont daor nogal
achteraf, an de rand van de busse. 'n Oppasser van 'n heer, waor
de busse van bunt, woont zo'n driehonderd meter van um af en
da's dan zien naosten. Veural bi'j winteraovund, at de wind deur
de busse huult, kan 't t'r spookachtug nao too gaon. At Harm dan
us nao un vegadering is steet Drikke doodsangsten uut, i'j heurt
tegeswoordug zovölle narugheid. Daorumme had Harm al 'n
heel'n tied 't plan 'n goeien groten hond te kopen. Dan bleven de
luu die wat vekeerds in 't snötjen hadd'n wel bi'j de poste weg. 't
Adres waor hee de hond van hadde ha'k um veurugge wekke an de
hand edaon, 't ston in un krante die hier wel en bi'j um in de
buurte neet eleazen wodd'n.

"Offe wi'j margen nog tied hadd'n um de hond te kommen
kieken", vroog e. Now, dat ha'w wel en zo toer'n wi'j zondag-
middag op Hoksebargen an. Too'w bi'j Harm uut 'n auto stapp'n
was t'r nog gin hond te zeen. "Pas maor op", menen mien vrouw,
"zo kump argens achter hen stoeven". De deure van de bi'j-
kökken was op slot dus mosse wi'j d'r maor veur an in. 'k Hadde
de deure nog neet aneraakt of daor kwam mien un geblök dat ow
heurn en zeen veging. Daor wodd'n op de roeten van de kamer
etikt: "Pas maor op", schreeuwen Harm, " 't is un vals loeder, i'j
holt gin draod an 't lief heel at e ow te pakken krig.
"Leg um dan an de ketting, dan kö'w d'r teminsten in".
"Joa, i'j lolt goed, de buurman hef e ok al te pakken ehad, die hef
de bene al kepot. Wi'j kont hier ens neet weg, de hond is baas in
de gang".
"Maor wat motte wi'j d'r dan an doen?"
"Gaot maor effen nao Freriks, 'n oppasser, den hef vestand van
hunde".
Freriks en zien vrouw zatten allebeide te soezeboll'n too'k bi'j eur
de kokken in kwamme. "Zo'j effen met will 'n gaon nao Harm en
Drikke, dee heb zich un hond toe eteld dee ze neet de baas kont".
Freriks, ok al neet zo jong meer, stok zien rimmetiekbene in un
paar gummilaerzen, stok un frissen pruum tebak achter de kiwwn
en sloffen toen met. "Lao'k 'n dubbelloops maor effen
metnemmen, i'j kont nooit wetten". "Doo de veurdeure maor
veurzicgtig los", zei Freriks too'w bi'j Harm zien waarn, "ik
stekke de loop van 't geweer wel nao binnen, daor kan e zich de
tande op kepot bieten". Zo gezeg, zo gedaon.
"Wel un betjen opschieten" rearn Harm" Drikke mot neudug uut
de bokse". "Laot ze 't maor in un bloempot doen", was Freriks
zien commentaar. Maor 't pakken anders uut as Freriks edach
had. Den rothond pakken 't geweer in zien bek en trok un keer
goed. Of Freriks de vinger an 'n trekker had wet ik neet maor hee
ging wel dubbel af. Van schrik veel 'n oppasser veuroaver in de
gang, 'n hond raozen oaver en langs ons hen, nao buuten de weie
in. Too de kruutdamp was opetrokken ko'w de scha oaverzien:
Drikke eur ni'je winterjas vol gaete, dee had viefhonderd gulden
ekos, 'n hond vier honderd, de bokse van de buurman honderd,
was metmekare net duuzend gulden. "A'j nog us argens un hond
wet Leestman", begon Harm. "Dan zeg ik ut tegen gin mense bi'j
ons in 'n Achterhoek".

H. Leestman

Bloembollen pakketten
tegen knalprijzen!

O.a. narcissen, tulpen, hyacinten,
sneeuwklokjes en krokussen

Ko$fe
... voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelf

Hengelo - Ruurlo - Vorden



TOYOTA T6VOTA TÓVOYA tQvöTA

KWALITEIT KOPEN
l S TOYOTA KOP EN

Il volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla K30 Automaat 1976
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1976
TOYOTA Corolla 1200 Economie 1977
TOYOTA 1000 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
CITROEN 2CV6 1977
DATSUN 120Y De Luxe
met nieuwe gasinstallatie December 1976
SIMCA 1100 LS 1972
CITROEN Dyana 4 - 2 stuks 1973
MAZDA 818 Coupé 1976
TOYOTA Carina 4-drs De Luxe 1976
VW bestel. Motor 10.000 km gelopen . . . 1970
TOYOTA Cressida 2000 De Luxe 1978
FIAT 127 1974
RENAULT R4 1975
CHRYSLER 1308 GSL 1977
VW Kever 1974

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

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

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

vvv'v^^
Bij de grote matenspecialist

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

koopt u VOORDELIGE EN
l GOEDE

DAMESCONFECTIE

tj? Mocht u niet slagen dan maken we eventueel.

F I A T
Occasions door inruil verkregen:

FIAT 127 Diverse kleuren 1972-'73-'74
FIAT 127 Spec. 2-drs./3-drs 1976-1977
FIAT 128 1100CL Rood 1976
FIAT 128 CL 1300 cc 2-drs. Metaal grijs. Eerste eige-
naar 1977
FIAT 131 1600 Spec. 2-drs. Oranje, zeer mooi . 1977
FIAT 131 1300 Spec. 2-drs. Donkerrood eerste eige-

. 1975naar
LADA 1200 Geel 4-drs. Eerste eigenaar.
Zeer mooi 1976
VW 1200 KEVER. Oranje kleur.
DAF 66 SL Okergeel l973

FIAT 132 2000
Nieuwste uitvoering demonstratiewagen.
Groen metallic, zeer mooi 1978

1. De Bovag-garantie

2. De Fïat garantie

3. Omruilgarantie
6 maanden

uuuu
Autobedrijf TEGER B.V.
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon05735-1426
Onze showroom en magazijn zijn elke dag ge-
opend van 08.00 tot 21.00 uur.

In onze RU VEVO-stand ziet u een
hele uitstalling.

en dat heeft alles met uw stallen te maken .

Ruvevo biedt u meer dan gastvrijheid alleen.
Op bijna elk gebied van moderne bedrijfs-
voering bieden we u adviezen waarmee u
uw voordeel kunt doen.
Kom ons daarom de hand drukken op de
Zuidlaardermarkt, dan geven wij u de vijf, het
vijfdelige advies-pakket van Ruvevo:

1 De nieuwste fokmelk
voorlichting over de keiharde voordelen
van Fokkamel Extra

2 Stallenbouw in de praktijk
een demonstratie aan de hand van een
interessante maquette over nieuwe
mogelijkheden in Stallenbouw.

3 Bedrijfsvoering vandaag
met vele informatie over moderne vormen
van bedrijfsvoering

4 Specialisten tot uw dienst
over de deskundige begeleiding van elke
diersoort

5 Wessanen kwaliteitsvoer
documentatie en informatie over de
voordelen van de beste mengvoeders en
kunstmelken voor rundvee, fokkalveren,
mestvarkens, mestkuikens en legkippen.

RUVEVO B.V.
MENGVOEDERCENTRALE
de Venterkamp 8, Ruurlo.
Tel. (05735-1646/1647). O p de Agrado: Standnr. 109

. : '

Ruvevo biedt meer met Wessanen
kwaliteitsvoer.
Ons uitgebalanceerd kwaliteitsvoer en onze
service voeren tot minder kosten.

massieve
grenen
eetset

Uitschieter van de week!!

DAMES-AFDELING
Bedr. JAPON
% mouw met tunnelceintuur. Nu .

ROtO 2 0 x 2 5 0 cm

legplanken
dikte circa 18 mm
30 x 250 cm B?* 40 x 250 crn IS5

tt5

fietsenrek
van bruin
gemoffeld metaal

grenen n***
wandschroten
13 mm dik per meter
85 mm werkende breedte

HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo

Telefoon 05735-1368
Tevens voor

al uw schilderwerk

UNIE OVERGOOIER
Met contr. garn. Nu

RUITROKJE
Flanel. Nu .

RUURLO

H ENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

22 oktober

KOM WERKEN IN ONS JONGE TEAM.'
Wij hebben plaats voor:

bankwerkers,
lassers en monteurs
LIEFST MET ERVARING

Sollicitaties te richten aan:

WOLBRINK Stalinrichtingen
Burg. Galleestraat 23 - 7250 AB Vorden

Tel. 05752-2740 t.a.v. de heer F. Wolbrink

Millionairs
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open.

4 BARS VOL GEZELLIGHEID
NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Gevraagd:

vakbekwame timmerman
AANNEMERSBEDRIJF

Fa. G. BARGEMAN & ZN.
Ruurloseweg 53, Vorden -Tel. 1258

Grote keuze en
aan t rekkelijke prijzen

Tot ziens aan de
Groenloseweg 9,
Ruurlo.
Telefoon 1239

Dit jubileum wordt de gehele maand oktober gevierd met

10% KORTING
bij aankoop van meubelen, vloerbedekking, gordijnen, matrassen en kleinmeubelen enz.



ZOEKT U EEN EXCLUSIEF RUSTIEK MEUBEL
IN HET BETERE GENRE

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

Onze kollektie bestaat uit o.a.:

* kaaskasten - wandmeubelen
* bankstellen - eethoeken
* dekenkisten - salontafels

alles in eiken - geloogd en in de was - afgelakt.
En ook kan aan speciale wensen in onze fabriek worden voldaan.

BIJENHOF's RIJNHOUT BEWERKING
Industrieweg 2, Vorden. Telefoon 05752-1216

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

ZuT^rtcV

GROTE KOLLEKTIES
EN VEEL VOORDEEL bij
Modecentrum Teunissen - Ruurlo
DAMES
Mantels
tot maat 52 vanaf l S9f UU

Coats en %jasjes
Vanaf..

Bloussons
in cord. en borg vanaf

85,00

129,00

5n?f
ntjasjes 189,00

Japonnen en pakjes
89,00

25,00

19,95

245,00

179,00

129,00

Vanaf

Rokken
Vanaf

Blouses
Vanaf .

HEREN
Kostuums
Vanaf

Coats
Vanaf

Bloussons
Vanaf

Vrije tijdskostuums
Voor 198,00

Suède en Q
nappajasjes v., , , ,» 169,00
Ruitjassen -.«nn
Vanaf

lm. suède jass<

Alle soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof «te.
Grot* kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizan: duizenden

mogelijkheden
Opan haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

an ramen.
Tuinartikelen:
bloembakkan.
banken, vijvers,

tegels, patioblokkan
atc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc,

asbest atc.
Voor da agrarische

saktor batonroostars,
voederbakkan atc.

Zand, grint, cemant.
Dakbedekkings-

materialen: pannan,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Zoekt u

EEN GOEDE
KEUKEN
Kom dan beslist
eens kijken bij

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

tot 16.00 uur

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

Vanaf 159,00

Volop kinderkleding met VOORDEELPRIJZENÜ!

MOOECENTROM
's woensdag
de hele dag open
's maandags gesloten
vrijdags koopavond

RUURLO

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

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

Stomerij Lynette
voor het reinigen van vloerbe-
dekking en meubelbekleding
is Mr. Steam uw beste hulp.
Wij willen u hiermee graag
nader informeren.
HENK ALTENA
W. Alexanderlaan 27, Ruurlo
Tel. 1938.

DISCOUNT CENTRUM
„STOFFENBOETIEK"

aSaBnMBMMaM^B^̂ B^̂ tMHBaBMM^CHB^BMBH^̂ BV^BVMBMM^H^̂ aV^̂ ^̂ ^B^̂ ^̂ ^BBB^̂ BVVM^HMMMWVIiaH^Bl̂ H^̂ V^BBBâ ^MV^̂ ^H^̂ ^M

Voor al uw zelfmaak mode artikelen
Wees prijsbewust, maak zelf uw mode

HET SCHEELT ECHT TEVEEL!!!

Te koop: Jonge kriel kippen.
1-3 zilverzwart geloverd
1-4 Buff Wyandotten
en jonge konijnen, Vlaamse
reuzen en Hollandertjes en
witte en savoye kool.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden. Tel. 05752-
1498.

Snoep verstandig
eet een appel

- Cox Orange
groot en klein

- Goudreinetten
- Lobo
- Hand- en stoofperen

Elke zaterdag verkoop van 9-
12 uur.
HUITINK, Ruurloseweg 60,
Kranenburg-Vorden.

OPEN HAARD BLOKKKN
Branden plm. IVi uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg4, Vorden.

Uitschieter van de week!
t/m donderdag 26 oktober

Woonkamertapijt
Nylon. Adviesprijs 79,50

Bij ons D3f"
400 cm breed.
Met extra zware foam-rug

Woonkamertapijt
Wol berber
PRACHT KWALITEIT
Adviesprijs 159,-

Bijons. 129,-

Wooncentrum
Teunissen - Ruurlo

Adverteren
doet verkopen!

OVERALL - KEPER:
Groen - blauw -
khaki' 10 en

Per meter 1Z,50
(ook o.a. voor kieltjes enz.)

BORG div. kleuren
Per meter 14,90

STEP voering:
Voor 11,MU

STEP stoffen
Vanaf 19,95

(voor hesjese.d.)

Bijpassende

drukstoff en
Vanaf 9,95

PYAMA FLANEL:
gestreept.. 6,90 per meter

gebloemd.. 5,90 per meter
••—^^^f^fffmt^m^^mmmummmtm^mf

LODEN STOFFEN
voor jassen etc.
Per meter 18,90

SCHORTENBONT
Diverse kleuren
Per meter 9,95

Leuke

BLOEMETJESSTOF
voor hoeslakens en dek-
bedovertrekken. 160 breed.

ALLES KUNNEN WE NIET
OPNOEMEN, KOM DAAROM
ZELF EVEN KIJKEN!!!

Dorpsstraat 29, Ruurlo. Tel. 05735-1361
- 'S MAANDAGS GESLOTEN! -

BOOMKWEKERIJEN

M. G. SPIEGELENBERG
Ruurloseweg 26, Vorden - TELEFOON 05752-1464

CONIFEREN, HEIDE, VR UCHTS TR U I KEN,
VASTE PLANTEN, HEESTERS, BOMEN

ENKLIMPLANTEN. Alles in diverse soorten
en rechtstreeks van de kweker ij.

Particulierenverkoop alleen op VRIJDAG EN ZATERDAG



ITT INGENIEURS
ONTWERPEN ELEKTRONICA

VOOR SATELLIETEN,
MAAROOKPERFEKTE
GELUIDSAPPARATUUR.

Veel van de talloze satellieten
die om de aarde cirkelen doen hun
werk dank zij de inventiviteit van
ITT ingenieurs.

Diezelfde geavanceerde ITT
technologie komt tot uiting in het
nieuwe HiFi 80 Music System.
Een subliem HiFi-stereo-programma.
Fraai van vormgeving. Luisterrijk
qua weergave. Bescheiden in prijs.

Bij uw ITT dealer hoort u er alles
over.

ITTWERELD-TECHNOLOGIE
TECHNISCH VERNUFT IN SUPERIEURE WEERGAVE.

Al ruim 21/2 jaar Off. dealer
voor Vorden en omgeving

RADIO TV SPECIAALZAAK

OLDENKAMPff„
Stationsweg 1 , Vorden

TE KOOP:
Onze z.g.a.n.

huurfietsen
klaargemaakt met garantie

en diverse

inruilfietsen
TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
Dorpsstraat 12-14, Vorden. Telefoon 1393

Voortaan wekelijks op de
VRIJDAGMARKT in Vorden
aanwezig met de

nieuwste
grammofoonplaten
en cassettes

Firma Wolsing
Julianalaan 20, Vorden. Tel. 1209

* Ook verkrijgbaar aan 't huisadres

Griepvaccinatie
De 3 plaatselijke huisartsen geven wederom
gelegenheid tot inenting tegen griep op

maandagavond 23 oktober
en
maandagavond 30 oktober
van 19.00 tot 20.00 uur

Kosten f 20,- per persoon.

Ziekenfondsleden met chronische hart- of long-
ziekten alsmede suikerziektepatiënten kunnen
op vertoon van hun ziekenfondskaart gratis
gevaccineerd worden.

IJEF!
De zemel is het vliesje dat de tarwekorrel omsluit.
Niet denken: dat is de verpakking - die gooien we weg!
We zouden wel gek zijn.... Die zemel zit namelijk vol i/7 r
en B-vitaminen en vooral aktiveert de zemel onze stoel-
gang; dat is erg belangrijk. De zemelen zitten in alle
tarwebroden van uw Echte Bakker.

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

artens
ittAt tocltrtfftndl

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Veilig Verkeer Ned.
Afdeling Vorden

GRATIS VERLICHTINGS EN
BANDENCONTROLE BIEDEN U:

Garage Tragter
dinsdag 24 oktober 19.00 - 20.30 uur
Garage Boesveld
woensdag 25 oktober 19.00 - 20.30 uur
Service station Aral
woensdag 25 oktober 19.00 - 20.30 uur
Garage Kuypers
donderdag 26 oktaÉ^r 19.00 - 20.30 uur
Garage Groot Jê îk
vrijdag 27 oktober 19.00 - 20.30 uur
Garage Kurz
zaterdag 28 oktober 10.00 -11.30 uur

Geruite f lanellen

overhemden
in diverse maten

/ 22,50

tcHtid CA mode
/chooldermon

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 899,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 06752-1385

Modecentrum

Vorden, TeL (05752) 13 81
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WfRlEUWO
Volleybal

verrichtingen van hun kind(eren) kwa-
men kijken. De Dash-teams, die in het
veld moesten komen brachten het er in
het algemeen goed af. Er waren van
Dash-zijde 3 meisjes- en 2 jongensteams.
In de meisjes A klasse behaalden de
Dash A meisjes de meeste punten en in
de B-klasse de Dash C ploeg. De jongens
A van Dash haalden bij de mini- jongens
het hoogste aantal punten. Al met al
voor de Dash-jeugd een succesvolle dag.

Voetbal

Dames l van Dash beginfase onvol-
doende gemotiveerd.
Het eerste damesteam van Dash moest
afgelopen zaterdag in de nationale com-
petitie (3e divisie) in Varsseveld een
belangrijke uitwedstrijd spelen. De
Varsseveldse dames hadden behoefte na
de nederlaag tegen Alterno met 0-3
(Dash behaalde tegen deze ploeg 2-3
stand) zichzelf weer te bewijzen. Er was
van Varsseveldse kant komplete inzet en
voldoende kwaliteit om de eerste set met
15-6 te pakken. Het Dash-team kwam
langzaam in het spel. Na de 2e set begint
men pas de noodzaak te voelen dat er
wat moet gebeuren. Zo ging het ook
weer in Varsseveld. De tweede set werd
verloren met 15-9. In de 3e set kwam
Dash sterk terug. De ralleys liepen goed
en er was volledige inzet van beide
kanten. Dash kon regelmatig een voor-
sprong opbouwen, die zij evenwel aan
het eind van de set weer prijs moesten
geven. Als gevolg van veelvuldige staffel-
aanvallen kon V.C.V. overeind blijven
en pakte ook deze set, nu met 15-0.

Heren l van Dash gaan onderuit tegen
Hansa 2.
Maandagavond moest heren l van Dash
het in de Promotieklas opnemen tegen
Hansa 2. De geroutineerdheid van enke-
le andere spelers van Hansa speelden de
Dash-ploeg parten. De Vordense heren
speelden niet slecht, maar hadden wat
minder durf. Vooral in het achterveld
werd veelvuldig goed werk verricht. De
aanvallen waren vaak goed maar te
weinig gevarieerd. De inzet was er wel en
er was ook steun van de tribune.
Niettemin moest Dash in Hansa 2 zijn
meerdere erkennen. Een van de 4 sets
kon worden gepakt. De uitslag was 3-1
voor Hansa 2.

Overige uitslagen: heren: lasala 2 - Dash
1: 3-0; dames: Dash 3 - Wilh. 4: 1-2;
Dash 2 - Valto 1: 2-1; heren: Dash 3 -
Voorst 0-3; Dash 2 • Bruvoc 1-2;
jongens: Dash a - Wilh. a 2-1; Dash b -
Wilh. b 3-0; Dash c - SVS c 2-1; meisjes:
Dash c - Valto b 3-0; meisjes jun.: Dash-
Bruvoc 1-2.

Mini-volleybal
In de sportzaal werd afgelopen zaterdag
een kleine mini- of pupillen toernooi
gehouden. De jeugd van 8-12 jaar is
daarbij aan bod, waarbij men op een
verkleind veld met 4 'man' volleybalt.
Op 6 velden tegelijk worden de wedstrij-
den verspeeld. Er worden 2 sets gespeeld
en de puntentelling is zodanig dat men
met een verloren wedstrijd toch nog
punten kan scoren wat in de rangorde
tot uitdrukking komt. Het enthousiasme
waarmee wordt gespeeld is hartverwar-
mend. Gelukkig was er ook nog be-
langstelling van ouders, die naar de

dammen
Damclub Vorden verloor in Wageningen
met 12-8 van WSDV
Het eerste tiental van de Vordense
damclub DCV heeft de competitiewed-
strijd tegen WSDV l uit Wageningen
met 12-8 verloren. Opmerkelijk was dat
de thuisclub geen enkele partij verloor.
Wel eindigden niet minder dan 8 par-
tijen in remise. De individuele uitslagen
waren: van Dijk - Grotenhuis 1-1; Klein
Rensink - Ruesink 1-1; Jansen - Slutter
1-1; Klein Rensink - Masselink 1-1; v.d.
Wart - Wassink 1-1; Oost - Nijenhuis
2-0; Kromhout - Lankhaar 1-1; Wessels-
Klein Kranenbarg 1-1; v.d. Wart - Dim-
mendaal 1-1; Nieuwenhuis - Heuvink
2-0.

Voor de onderlinge competitie van DCV
werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: Lankhaar - Hulshof 2-0; Wan-
sink - ter Beest 1-1; Lamera - H. Graas-
kamp 0-2; Masselink - Hiddink 2-0;
Esselink - Breuker 0-2; Ruesink - Was-
sink 0-2; Hoenink - Bruinsma 2-0;
Heuvink - A. Graaskamp 1-1; Rossel -
Wentink 1-1; Krajenbrink - Wiersma
1-1.
Jeugd: E. Bruinsma - B. de Jonge 2-0;
R. Brummelman - G. Brinkman 2-0; L.
Stokkers - R. Bulten 0-2; H. Vreeman -
E. Brummelman 2-0; W. Rietman - R.
Bruinsma 2-0; N. de Klerk - J. v.d.
Kampen 2-0; P. Eckringa - M. Bulten
2-0; H. v.d. Kamer - A. Plijter 0-2; A.
Klaassen - G. Brummelman 0-2; B.
Voortman - E. Brummelman 0-2; H.
Vreeman -P. Eckringa 1-1; N. de Klerk -
H. Vreeman 2-0; G. Brummelman - E.
Bruinsma 2-0; A. Klaassen - L. Stokkers
0-2; R. Bruinsma-J. v.d. Kamer 0-2; N.
de Klerk - W. Rietman 0-2; E. Bruins-
ma - R. Brummelman 1-1; R. Brum-
melman - B. de Jonge 2-0.

Waterpolo
Dames van Vorden verloren met 2-3 van
Varsseveld
De dames van Vorden hebben zaterdag-
avond de competitie-wedstrijd thuis te-
gen DOS uit Varsseveld op het nippertje
met 2-3 verloren. Vorden nam in de
eerste periode een 1-0 voorsprong dank-
zij een doelpunt van Anneke Sikkens.
Deze stand bleef ook in de tweede
periode gehandhaafd. Nadat in de derde
periode een doelpunt van Anneke Sik-
kens ten onrechte werd afgekeurd (dit
overkwam ook DOS) werd het 1-1. Jet
Smit bezorgde Vorden even later een 2-1
voorsprong. In de laatste periode wisten
de dames van Varsseveld de achterstand
in een 2-3 voorsprong (tevens eindstand
om te buigen.

Ratti l - WWV 1: 2-0
Ratti heeft in eigen home een verdiende
2-0 zege kunnen behalen op het Deven-
terse WWV 1. In de eerste helft ging het
spel gelijk op; bij Ratti speelde J.
Schoenaker nu op de middenvoorplaats
terwijl Ernest Heuvelink als laatste man
fungeerde. Het spel speelde zich voor-
namelijk op het middenveld af. Bij een
dieptepass in de 25e minuut liep de
WWV-doelman te ver uit zijn doel,
waardoor linksbuiten Robbie Heuvelink
gemakkelijk in het lege doel kon schie-
ten: 1-0. WWV ging nu ten aanval en
Ratti-goalie Sommers kreeg handenvol
werk. Hij wist zijn heiligdom echter van
een doorboring te vrijwaren en zo ging
de rust met een 1-0 voorsprong voor de
Rattianen in.

Na de thee eenzelfde spelbeeld, met toch
wel momenten van hard voetbal. De
arbiter had alles stevig in de hand. In de
twintigste minuut nam Ratti een 2-0
voorsprong. Opnieuw beging de WWV-
doelman een fout en liep te ver uit
waardoor Rudie Heuvelink een fraaie
voorzet naar Wim Koers doortikte, die
op zijn beurt geen fout maakte: 2-0.
Tien minuten voor het einde werd Jan
Schoenaker verwisseld voor Theo Pol-
man, terwijl vijf minuten voor het laatste
signaal een van de gasten wegens een
poging tot natrappen door de scheids-
rechter naar de kleedkamer werd ver-
wezen.
A.s. zondag speelt ratti thuis tegen de
Keijenburgse Boys.

Alliance Francaise
Zutphen 50 jaar
De Alliance Francaise te Zutphen zal op
28 oktober a.s. haar 50-jarig bestaan
vieren met de opvoering van het to-
neelstuk "Un piano dans l'herbe" van
Francoise Sagan, gespeeld en geregi-
seerd door enkele van haar leden. Kort
samengevat is de inhoud van het stuk als
volgt: De hoofdpersoon, Maud, een zeer
rijke, demi-mondaine dame heeft een

jÜ^,aantal j^Hkvrienden op haar buitenver-
blijf uitgroodigd om met hen dezelfde
heerlijke vakantie van twintig jaar gele-
den te genieten. Het wachten is
nog op Maud's grote jeugdliefde, Jean-
Loup, d^^yroeger de gangmaker was.
Zouden^Bt zijn komst ook de jeugd-
herinnen^en herleven? Mevrouw E.
Hesselink zal de hoofdrol vertolken,
terwijl haar "jeugdvrienden" worden ge-
speeld door de dames M. Bührman, A.
Sleutel, T. de Vlaming en de heren F.
Reynvaan, J. Karssemakers, F. Bae-
laerts van Blokland en E. Boysen.
Souffleuse is mevrouw I. Fuhri Snethla-
ge. De regie is in handen van de dames
A. C opper en A. van Sytzama; het decor
wordt verzorgd door de heer C. Kalhorn.

Na het toneelstuk zal er in de Buiten-
sociëteit een gala-bal zijn, opgeluisterd
door het gezelschap Piano & Rythm
Pool "Borne in Mind", en tevens zal
men kunnen genieten van een koud
buffet! Bovendien zullen de bekroonde
foto's van de fotowedstrijd tentoon-
gesteld worden.

PEKLO-tentoonstelling bij veertigjarig
jubileum
Vordense leden wisten hoge predikaten te
behalen
Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de Pluimvee- en Konyncn-
fokkersvereniging Lochem en omstreken, kortweg PEKLO hield deze vereniging
het afgelopen weekeinde in de foyer van de Lochemse Schouwburg een grote
tentoonstelling, waar zo'n vijfhonderd stuks kleinvee en konijnen te zien waren.
Daarnaast had men de Lochemse basisscholen gevraagd iets te maken voor de
tentoonstelling, hetgeen eveneens werd geëxporteerd. Hiervoor werden pry'/en
toegekend, waarbij de basisschool Barchem de eer voor zich opeiste, voor de school
van Klein Dochteren en de basisschool Zuiderenk Lochem.

Burgemeester kreeg pauwen aangeboden

Bij de opening, vrijdagavond door bur-
gemeester Beuke van Lochem, viel de
heer J.H. van Zuilekom de eer te beurt
koninklijk te worden onderscheiden met
de zilveren eremedaille. Dit, omdat hij
vanaf de oprichtingsdatum lid van de
vereniging is geweest en daarnaast tal
van jaren een bestuursfunctie heeft be-
kleed. Na de opening, waarbij behalve
door de burgervader ook het woord werd
gevoerd door de heren Simmelink na-
mens de federatie Kleindierensport,
Wormgoor namens de provinciale af-
deling van de Nederlandse konijnen-
bond en Van Dommelen namens de
provinciale afdeling van de Nederlandse
Hoender- en Dwerghoenderbond, wer-
den door voorzitter G. Barink van Peklo
de prijswinnaars bekend gemaakt.

Uitslagen:Fraaiste grote hoenders: witte
Wyandotte van J. Rouwenhorst; fraaiste
dwerghoenders; modern Eng. vechtkriel
van H. v. Heerde; fraaiste konijn; groot
zilver van H. van Heerd. Grote rassen:
Vlamse reus ijzergrauw van A. Wissink;
fraaiste middenrassen; groot zilver van
H. van Heerde; fraaiste kleine rassen:
kleurdwerg met zilvervos van L. Jansen
en fraaiste jeugdlid: Hollander grijs van
D. Heijink.

niet-rook-overeenkomst
Ondergetekende:.
Straat:
Plaats:...
en zijn/haar/zoon/dochter oud dertien jaar
Voornaam: Geboren:
Komen heden het volgende overeen:
Ie Beiden begrijpen dat roken ongezond is.
2e Dat roken duur is.
3e Dat niet roken gemakkelijk is, als men het nog nooit gedaan heeft.
Ondergetekende wil zijn/haar/zoon/dochter graag gezond zien opgroeien en wil
hem/haar een jaarlijkse vergoeding geven als hy/zij niet aan roken begint.

*Hij/zij krijgt vandaag/ als hij/zij voor zijn/haar 14e jaar niet rookt.
Bij het niet roken tot 15 jaar ƒ
Bij het niet roken tot 16 jaar ƒ
Bij het niet roken tot 17 jaar ƒ
Bij het niet roken tot 18 jaar ƒ
Bij het niet roken tot 19 jaar ƒ
Bij het niet roken tot 20 jaar/
Bij het niet roken tot 21 jaar ƒ

Daarna krijgt geen geld meer voor niet roken, maar is op 21 jarige leeftijd
wel zo verstandig nooit meer aan roken te beginnen, nemen de ouders aan.

WANT MET ROKEN BEGINNEN IS KINDERACHTIG.
IEMAND DIE VERSTAND HEEFT BEGINT ER NIET MEER AAN.

Voor akkoord getekend te
Plaats: Datum:
Vader/moeder: (handtekening)
Zoon/dochter: (handtekening)
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Stichting Anti Rook-Plan voor de Jeugd
Postbus 100 - De Bilt
Tel. 030 - 763376 - Postgiro 3731100
Ned. Middenstandsbank rek. nr. 6874.62.770

DE TABAKSINDUSTRIE GEEFT
20 MILJOEN PER JAAR UIT OM

NIEUWE KLANTEN TE KRIJGEN...

Anti-rookplan voor de jeugd
De tabaksindustrie stopt per jaar 20
miljoen gulden in de reklamepot om ook
uw kind aan het roken te krijgen.
Hetgeen logisch is, zij zoeken vaste
klanten. Er zijn verslaafden die in hun
leven voor meer dan ƒ 100.000,- uitgeven
aan tabaksartikelen.
(Iemand die iedere dag slechts één pakje
sigaretten opmaakt, geeft per jaar al
365 X ƒ 2,75 = ƒ 1003,75 uit).

Sluit ook een 'NIET-ROOK-OVER-
EENKOMST' met uw kind, voor het
verslaafd is.
Hierdoor werkt u mee aan de bestrijding
en voorkoming van:
hart- en vaatziekten
longkanker
keelkanker

maagziekten
ziekten die het ademhalen bemoeilijken,
enz. enz.
Vanzelfsprekend bepaalt u met uw kind
op welke manier en welke bedragen u
samen denkt in te vullen.

Meent u ook dat wij met een goede zaak
bezig zijn, wilt u dan zowel moreel als
een klein beetje financieel steunen,
opdat we samen door kunnen gaan met
bouwen aan een gezonde maatschappij
waarin gezonde mensen leven.
Uw kind dat nooit rookte, is niet ver-
slaafd en mist niets door niet te roken.

Stichting Anti-rook-plan voor de jeugd,
postbus 100 - de Bilt. Tel. 030-762108,
postgiro 3731100. Ned. Middenstands-
bank De Bilt rek. nr. 687462770.

vinden, door stapels hout regelmatig om
te stapelen en rommelhoeken op te
ruimen.
Bruine rat geen huisdier
De bruine rat is niet helemaal zonder
reden geen huisdier geworden. Het
voortplantingsvermogen (plm. 6 keer per
jaar 8 tot 10 jongen die na plm. 2Vi
maand geslachtsrijp zijn) schept al gauw
ruimtelijke problemen. Rekening hou-
dend met een natuurlijke sterfte heeft
één rattenpaar toch gauw 200 tot 300
nakomelingen per jaar. De bruine rat is
alleseter en eet ook kadavers, zodat hij
zijn kostje veelal zoekt in riolen en op
vuilstortplaatsen. Dit zijn milieus waar
hij zowel inwendig als uitwendig parasie-
ten oploopt die hij kan verspjeiden. Zo is
hij verspreider van een aantal besmette-
lijke ziekten als de ziekte van Weil,
paratyfus, varkenspest etc.

Ratten gezien: gemeente bellen
De afdeling bestrijding van ongedierte te
Wageningen, ressorterend onder het
Milieuhygiënen verzoekt een ieder zijn
of haar medewerking te verlenen aan de
winteraktie. Voor de uitvoering van een
bestrijdingsaktie dient de dienst ge-
meentewerken te worden benaderd (t«fo-
foóft f)5735-2233). De deskundige ge-
meentelijke ongediertebestrijder heeft
voldoende kennis omtrent de benodigde
bestrijdingsmiddelen en de werking
daarvan. Voorts heeft hij kennis en
praktijkervaring omtrent de wijze van
veilige en doeltreffende uitleg van het
lokaas.

Voer vogels met verstand
Nu de winter is ingezet en het voedsel
buiten in het vrije veld steeds kariger
wordt, is de mens druk doende de in het
wild levende dieren, die het moeilijk
hebben van voedsel te voorzien. Vooral
dicht bij huis zijn velen kwistig met het
strooien van brood om de vogels te
voeren. Uiteraard kan daar geen bezwaar
tegen bestaan, zolang het brood ook
allemaal door de vogels opgegeten wordt
en niet op de grond, maar in vogelhuisjes
wordt gelegd. Het kan gebeuren dat
brood, dat 's middags is gestrooid niet
meer wordt gegeten. Dit blijft 's nachts
liggen en is vaak tóch de volgende dag
verdwenen. f

Pauwen /.uilen s traks de direkte nabijheid van het Vordens gemeentehuis opsieren. Het comité „Leefbaarheid Vorden"
overhandigde de gcleugelde dieren aan burgemeester mr. M. Vunder ink .
Het /i j n zogeheten /wai ivleugelpauwen. De dieren /.ij gefokt door Freihcrr Fberhard von Mengden, een van de comitcleden.
Pauwen horen t radi t ioneel ge/.ien bij kastelen, aldus de le/.ing van het comité. Vandaar dal het kas teel Vorden b i n n e n k o r t /al
/i j n gesierd met een k l e u r i j k e verenprachl .

RATTEN NIET LOKKEN
Evenals voorgaande jaren roept het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid,
met name de afdeling bestrijding van
ongedierte te Wageningen, de Neder-
landse bevolking op om in de eerste
week van januari te starten met de
,,Bruine-Rat-Aktie". Het doel van deze
aktie is door verscherpte waakzaamheid
en aktiviteit tijdens de wintermaanden
de rattenbevolking te decimeren.

Zoekende ratten
Voedsel dat 's nachts open en bloot blijft
liggen, aanvankelijk voor de vogels
bedoeld, is ook bereikbaar voor ratten.
En juist in de winter, als buiten alle
dieren extra moeite doen om voedsel te
bemachtigen worden de bruine ratten

brutaler. De oogst is binnen, dus op de
velden vinden de dieren niets, zodat ze
aan het zwerven gaan en zo bij onze
behuizingen terecht komen.
Wilt u voorkómen dat u ratten krijgt,
dan moet u ze dus de gelgenheid
ontnemen voedsel te vinden, binnen te
komen en te voorkomen dat ze in tuin en
naaste omgeving schuilplaatsen vinden.
Met andere woorden vogels zoveel of zo
weinig voeren dat ze alles opeten en
zorgen dat geen toegangen van buiten
naar binnen te vinden zijn (denk bv. aan
kapotte riolen, doorvoergaten in de
muur voor leidingen, te grote ventilatie-

openingen in de spouw: max. 0,5 cm,
kapotte kelderraampjes etc.; buitenshuis
voorkomen, dat ze nestelgelegenheid

Oktober
18 Herv. Vrouwengroepen Dorp

19 Herv. Vrouwenver. Kapel Wilden-
borch

24 K.P.O.
26 Bejaardekring Dorpscentrum
26 Ringvergadering H.V.G.
31 Jaarvergadering P.v.d.A. "Hotel

Bloemendaal"
31 Bejaardensoos

November
3 Jong Gelre: Propagandafeestavond
4 Idem
9 Bejaardenkring Dorpscentrum

14 Bejaardensoos
21 K.P.O.
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
24 Jong Gelre: Ledenvergadering
25 Vogeltentoonstelling "De Vogel-

vriend" zaal Schoenaker
26 Idem
28 Bejaardensoos



De kombinatie
mode

Pullovers
Slipovers
Rokken
Blouses

Veel nieuws
in

nieuwe mode
in een nieuwe zaak

MODEHUIS

VORDEN TEL (05752) 1381
MCPTII

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden

Tuinen van de Wiers-
se voor het laatst in
'78 geopend op
ZONDAG 22 okt.
van 10-17 uur.
Entree f 2,50 p.p.
Gratis parkeren.

SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"

Grote sortering
Rookartikelen

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

Deze eigentijdse pullover
is slechts een greep
uit onze kollektie

kinderkleding

Uw zaak

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

K.N.O.V.-avond
op 23 oktober om 20.00 uur
in „'t Pantoffeitje"

Spreker:
Dhr. De Meyer

Onderwerp:
Wet investerings-rekening

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Mitsubishi.
De ongehoorde perfektie

DA-U 200: 2 x 25 Watt versterker
DA-F 200: AM/FM stereo-tuner
DA-U 300: 2 x 50 Watt versterker
DP-200 : Belt-driveplatenspeler

SS -200: 2-weg systeem, 30 Watt
luidspr. met passieve conus

SS -300: 2-weg systeem,
50 Watt luidspreker

DP-300: Direct-drive platenspeler

MITSUBISHI
Vooraan in service Vooraan in techniek

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 05750-13813

Kunstgeblttenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2
Telefoon 2219

- Vorden

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

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

Grote voorraad nieuwe en
gebruikte gas-, olie-, kolen- en
gevelkachels en kolenfornui-
zen, koelkasten, gaskookpla-
ten, gasfornuizen, vrieskisten.
Inrui l mogelijk.
D. Jansen, Bleekstraat l,
Hengelo (G.) Tel. 05753-1360.

EIGEN MERK SIGAREN
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor.. ƒ 12,50
SIGARENMAGAZ1JN
„DE OLDE MEULLE"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

SUPER
nog weer goedkoper
dan u denkt .

KEUNE
Nijverheidsweg4, Vorden.

GALA-AVOND
Alliance Francaise
op zaterdag 28 oktober a.s.
in de HANZEHOF. 20.00 uur

"Un piano dans Therbe"
van Frangoise Sagan

gespeeld door leden van de Alliance
Francaise te Zutphen.

Na afloop

bal en koud buffet
tevens expositie

Foto's "Zutphen op z'n Frans"

Inlichtingen en kaarten bij:
Jhr. Mr. W. H. de Jonge, tel 14104
Mevr. J. H. L. Horensma, tel. 16082
Mevr. Drs. J. H. L. van den Bargh, tel. 15385.

Even weer iets rechtzetten!
ITT DEALER OF NIET?
Dat vraagt men zich af wanneer men de advertenties in dit blad leest! Één ding is op dit moment zeker,
uw radio tv specialist is nog steeds DE ITT SPECIALIST VOOR VORDEN EN OMGEVING.
En.... wij reparen óók alle ITT apparaten welke voor fabrieksgarantie in aanmerking komen en niet bij
ons gekocht zijn tegen overleggen van een geldige garantiekaart!

EERLIJKE
REKLAME
DUURT
NOG STEEDS
HET
LANGST!
Zeker bij uw
ITT-specialist

DAAROM IS VOOR AL UW ITT-APPARATUUR IN VORDEN NOG STEEDS

ITT RADIO TV SPECIAALZAAK Tl • II • l

„OLDENKAMP" l3=EI
Stationsweg 1, Vorden. Tel. 2577. HET AANGEWEZEN ADRES!

Scherpe prijzen en 42 maanden ongeëvenaarde garantie op alle ITT-apparatuur en... Oldenkamp
repareert ALLES ZELF in eigen moderne werkplaats! Koop zekerheid, koop bij Oldenkamp!
DEALER VOOR ITT, HANDIG, NORMA, GRAETZ, TELEFUNKEN, GRUNDIG

.speciaal• M

Zolang de voorraad strekt

Bij aankoop van een

spijker- of
corduroybroek

een mooie

jutetas CADEAU
met „Kasteel Vorden" er op

afgebeeld.

jeans and jackets

/chooldermon
raadhuisstraat t*Lt367 vonten
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Te koop: Konijnen (Rex) met
hok. Sarinkkamp 23, Hengelo
(Gld.)

._.

KeralibrtVn komplete serie haarverzorgings-
prodtilaen van Andrëloa brengt uw haar weer tot
nieuw leven. In l ich t ingen bij:

Drogisterij MARIANNE
FELIX EN MARIANNE TAKKENKAMP
Ruurloseweg 5, Hengelo. Telefoon 2062

geboren:
Een zéér uitgebreide en

bijzonder smaakvolle serie
geboortekaarten.
Wij noemen haar:

Kennemer
Kaarten Kollek*;c.

Dus: a. s. vaders en moeders,
kom tijdig bij ons langs en kies

op uw gemak uit de
133 verschillende

ontwerpen.
(Trouwens, u kende ons
misschien al wel via onze

unieke kollektie verlov/ings-.
huwelijks-en

dankberuigingskaarten).

Drukkerij
WEEVERS

Vorden
Tel. 1404

Nu ook in ons
programma

Ook voor
HiFi-stereo

Saba Ultracolor
T 6758 telecommander
Prachtige klcurweergave op 67 cm beeld.
Koud chassis, dus lan<j<' levensduur.
Draadloze infrarood-afstandbediening. keuze uit 12 programma's,
ideaal toets voor optimale kleur- en kontrastinstelling.
Aansluiting voor hoofdtelefoon i'n < .isseltcrri order.

Vooraan in service Vooraan in techniek
DE ZAAK WAAR DE KLANT NOG KONING IS

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen Tel. 05750-13813

Doe-het-zelf Centrum
Harmsen te Vorden.
Altijd beter, altijd goedko-
per!!!!
Het adres voor....!

Tapijt en gordijnstoffen
Behang en wandweefsels
ruime keuze en spotgoedkoop.

Meubels voor tiener-kamers
Spots inbouw en opbouw
Baden, wastafels en kranen.
Keukens en kasten.
Aanbouwkeukens eikenhout en
kunststof
en eikenhout-kunststof
combinaties
Wandtegels
ruim 130 verschillende soorten.

Vloertegels
ook ruime kollektie.

Gereedschappen
Stenen, zand en cement
Hout- en plaatmateriaal
Houtbewerkingsmachines
Openhaarden
nergens zo goedkoop, ook gashaarden.

en nog veel, veel meer.
Altijd speciale aanbiedingen.

Breng een bezoek aan

DOE HET ZELF CENTRUM

uorden
Schoolstraat 6-8, Tel. 05752- 1486.

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

Contact
voor

uw
plaatselijk

nieuws

Gevraagd:
voor 3 halve dagen in de week

betrouwbaar
persoon
voor benzine-pompstation
in Hengelo (Gld.)

Brieven onder nr. SR.42, Bureau van dit
blad.

Weer volop

lencilpapier
Formaat A4 - 80 grams

Per pak è 500 vel f5.-
excl. btw

Nieuwstad 12, Vorden. Tel. 05752-1404

Uitgekiend precies
't juiste montuur

Daar loopt het absoluut op uit als U
een bril kiest bij ons. Wat U staat en
natuurlijk ook ligt voor een prijs die
goed zit ook.

Opticien
Siemerink

Telefoon 1505

BONDSSPAARBANK
Rente tot BV2%

Van een aantal spaarvormen is de rentevergoeding ver-
hoogd.

Spaarrekeningen met opzegtermijn
Opzegtermijn Rente
3 mnd 5 % (was 41/2%)
6 mnd 51/4% (was 4%%)

12mnd 5%% (was 51/4%)
24mnd 7 % (was61/2%)
36mnd 71/2% (was7 %)
48mnd 7%% (was71/4%)
60 mnd . 8V4% (was 7% %)

Spaardeposito's
Looptijd Vaste rente
2jaar 7Y2% (was 7 %)
3jaar 7%% (was 71/4%)
4jaar 8 % (was 7 % %)
5jaar 81/2% (was8 %)

Zilvervloot 81/4% (was 8 %)

Piek-Fijnrekening 6% (was 5 %)

Voor spaarbiljetten gelden de volgende afgifteprijzen:
Na 2 jaar f 1.000,- terug te storten f 865,35 71/2%
Na 3 jaar f 1.000,- terug te storten f 799,40 7%%
Na 4 jaar f 1.000,- terug te storten f 735,05 8 %
Na 5 jaar f 1.000,- terug te storten f 665,05 8%%

SPAARWEEK VAN 16-20 OKTOBER
In de spaarweek ligt voor een ieder een attentie klaar

Bondsspaarbank
Dorpsstraat 15, Vorden

DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

Wegens uitbreiding van de montagewerkzaamheden
zoeken wij voor ons buro een

aankomende
installatie-tekenaar

Hij zal in het bedrijf worden opgeleid.
Eventueel wordt aangevuld met een externe scholing, waar
van praktisch alle kosten door het bedrijf worden betaald.

Onze gedachten gaan uit naar een LTS-er (W of E) van ca.
19 jaar, welke bij voorkeur geen dienstplicht kent.

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

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

Geef ze hun eigen plaats!

natianale kollekte
geestelijk gehandicapten

giro 1122 22 2 utrecht
(2x1,5x2)
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