Donderdag 8 februari 1979
40e jaargang nr. 48
Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 27,- per
jaar.
Korrespondenten:
A^ Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Schietvereniging "Wildenborch"
bestaat kwart eeuw
Toen in Vorden 25 jaar geleden de schietvereniging "Prins Bernhard" ter ziele ging
(geruchten deden de ronde dat de schutters liever rondom de stamtafel bvj hotel
Bakker zaten dan dat er werd geschoten] besloot men in de buurtschap de
Wildenborch een vereniging op te richten.
Initiatiefnemers waren onder meer de
heren B. Berenpas en Joh. Kreunen.
Vooral Johan Kreunen was een begrip
bij de verneiging. Hij regelde alles,
zorgde dat de kachel 's middags al werd
aangestoken etc. De ~downs" van de
schietvereniging "Wildenborch" (op 22
februari '54 vond de geboorte officieel
plaats) kwamen in 1964 toen Johan
Kreunen overleed. Toen werd pas goed
duidelijk welk een stempel hij de de
vereniging had gedrukt. Direkt na de
oprichting, waarbij zich 18 leden aanmeldden werd een werkkomité gevormd
dat bestond uit de heren A. G. Mennink, B. Berenpas en J. Berenpas.
Genoemd drietal vormde tevens het eerst
bestuur. De eerste schoten werden gelost
op de deel van boerderij de "Prinsenhoeve" bij de familie Berenpas. De
kontributie bedroeg in de beginjaren
vijftien cent per week. Thans betalen de
28 leden elk tachtig gulden per jaar en
wordt er 's avonds voor ± ƒ 5,- aan
patronen verschoten.
Eerste schietbaan
In januari 1965 werden bij Martens de
eerste twee buksen gekocht, waar iedereen om de beurten mee mocht schieten.
Momenteel heeft ongeveer de helft van
de leden een eigen buks. Dat niet alle
leden een dergelijk exemplaar bezitten is
niet zo verwonderlijk want voor een buks
betaal je al gauw 1000 tot 1500 gulden.
Inmiddels had de schietvereniging "Wildenborch" de deel van Berenpas verwisseld voor de kelder onder de Kapel.
Hier werd in 1958 de eerste schietbaan
gebouwd. Bij de aanleg kropen de leden
als mollen onder de kapel door. In 1964
beschikte men over twee banen en telde
de vereniging 35 leden. Zo rond die tijd
vond er ook een groot concours plaats
dat de vereniging met een batig saldo
van 28 cent kon afsluiten!
Zelfwerkzaamheid
Zoals gezegd na het overlijden van Johan
Kreunen dreigde de vereniging in de vergetelheid te geraken. Een achttal Wildenborchers bleef echter aktief en zie zo
rond 1970 bloeide de club weer op en
ging het steeds crescendo. Dit leidde er
toe dat in 1976 werd begonnen met de
bouw van een nieuwe schietkelder.
Zelfwerkzaamheid stond hoog in het
vaandel geschreven. Op 20 november
1976 konden de vier banen met automatisch kaarttransport door Burg. Vunderink worden geopend. De totale kosten (/" 23000,-) werden door de leden zelf
gedragen. Niet minder dan 3000 uren
werd er op pro deo basis aan de bouw
besteed. Verzoeken om gemeentelijke
subsidie haalden niets uit. Ook toen was
het immers in Vorden al wachten op de
sportnota! De clubavonden op dinsdag
worden goed bezocht. Ruim 75% van de
leden is altijd aanwezig, een .groep

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Op donderdag 8 februari 1979
hopen wij onze geheel verbouwde en gemoderniseerde zaak te heropenen
Door de grotere ruimte die hierdoor is verkregen kunt u thans in een rustige
sfeer uw keus bepalen.
Wij houden daarom van 's middags 15.00 tot 's avonds 21.00 uur.

ouderen voor de gezelligheid en de
jongeren fanatiek schietend om hun
prestaties steeds maar weer op té vijzelen. "Een erg leuke groep", zo meent
het bestuur.
Aan het plafond
Wat betreft het ledental zit men aan het
plafond. Er is weliswaar geen ledenstop;
de mogelijkheid tot verdere uitbreiding
is er niet zodat men graag op de huidige
koers wil blijven doorvaren. Schieten, zo
zeggen insiders in de Wildenborch, is
niet alleen gezellig, het geeft bovendien
een enorme ontspanning. Concentratie
en zelfbeheersing is wel een vereiste om
goed te kunnen schieten. Bovendien kun
je op gevorderde leeftijd lang door
blijven schieten op een goed niveau.
"Wildenborch"
is aangesloten bij
"Oost-Gelderland". Er wordt met zes
korpsen (van elk vier man) aan de
competitie deelgenomen. Vooral het
eerste korps bestaande uit M.J. Eskes,
G. Schuerink, J. W.-Burggraaf en J. van
Amstel doet het dit seizoen bijzonder
goed en heeft in de eerste klas de leiding
met 1040 punten. Promotie naar de
Ere-klasse behoort zeker tot de mogelijkheid. Om lid van de schietvereniging
te kunnen worden moet men minimaal
zestien jaar oud zijn. Alvorens een
vergunning voor een eigen wapen wordt
verleend, moet men minstens één jaar
lid zijn. Dit om te voorkomen dat op een
"linke" manier een vergunning wordt
"versierd".
Receptie
Zaterdag 10 februari wordt ter gelegenheid van het zilveren jubileum in Hotel

Stichting Pax Christi
kinderhulp

waarbij wij u uitnodigen om een en ander op uw gemak te bekijken, onder
het genot van een drankje.
Met vriendelijke groeten,
fam. O. J. Lammers
en medewerksters

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL O5752-1971

Bloemenda^^en gezellige avond georganiseerd dcw de leden met hun echtgenotes en verloofdes. Het bestuur bestaande uit J. van Amstel, voorzitter; H.
Berenpas, sekretaris; B. v.d. Houwen
penningmeester en D. Pardijs instrukteur/comptj^kleider,
recipieert
's avonds inMotel Bloemendaal.

voogdij, het een en ander
over het werk van de k e r k v ^ d i j : de
inkomsten, de uitgaven, plannen en
wensen. En diaken M. Kornegoor,
voorzitter van de Hervormde diaconie
hoopt dat te doen vanuit het ^^ege van
diakenen. Als er nog tijd en^pjnjte is,
wil Ds. Krajenbrink genoemde avond
graag iets vertellen en laten zien (dia's)
van zijn laatste reis naar het land van de
Bijbel, Israël. Deze reis werd gemaakt
begin november van het vorige jaar.

Het is weer zo ver! De West-Berlijnse
kinderen zitten te wachten op een gastgezing in Nederland. In de zomer van
1978 hield de Senator für Jugend und
Sport, Ilse Reichel, een pleidooi en riep:
"Alstublieft, gaat u door met uw aktie".
Dit beroep deed ze op de medewerkers
van Pax Christi Kinderhulp West-Berlijn en Noord Ierland. Op sympathieke
en openhartige manier schetste de senator de talloze problemen waarmee Berlijn op sociaal en politiek terrein te
kampen heeft. Daarbij schuwde zij niet
kritiek uit te oefenen op haar medeburgers, doch zij verzuimde niet erbij te
vertellen op welke terreinen de overheid
te kort schiet. Zij vreest de gevolgen van
de economische neergang, die er, volgens haar, toe zal leiden dat minder geld
beschikbaar komt voor de welzijnsvoorzieningen in Berlijn.
Organisaties als Pax Christi Kinderhulp
heeft West Berlijn nodig om althans de
kinderen niet de dupe te laten worden
van ontspoorde situaties. Hoewel niet
helemaal, valt het verblijf van de WestBerlijnse kinderen deze zomer nagenoeg
gelijk met de vakantieperiode in ons
land. In vergelijking met 1978, toen in
grote delen van ons land de Berlijnertjes
/onder vriendjes zaten, omdat
die
alweer naar school waren, een grote
verbetering. De kinderen komen op
zondag 22 juli aan en vertrekken op
donderdagavond 23 augustus. Wij zoeken voor deze periode gastgezinnen. Wij
doen een beroep om in "Het Jaar van het
Kind" uw deur gastvrij open te zetten.
Een telefoontje naar de kontaktpersoon
mevr. T. Pols, Rijksstraatweg 37 Warnsveld tel. 05750-22267 is voldoende voor
hcT maken van een afspraak en verdere
informatie.

Bijeenkomst Liturgie-commissies
De Liturgie-commissies (A en B) van de
Hervormde gemeente hopen deze week
donderdagavond 8 februari samen te
komen in "de Voorde" om van gedachten te wisselen over de twee medevoorbereidde en gehouden kerkdiensten
(in december en in januari) en ook om De brand van maandag bij de Kammenplannen voor de toekomst met elkaar te fabriek op het Industrieterrein is na
bespreken.
onderzoek van de Technische Recherche
vast komen te staan dat het brandstichting is geweest.
De recherche heeft een onderzoek ingeBURGERLIJKE...
steld daarbij kwam men terecht op de
STAND
21-jarig G. B. uit Zutphen, die in
bedrijf werkzaam was. Deze man is,
omdat er bepaalde aanwijzigingen
Geboren: Daniëlle van Eerten
Ondertrouwd: H. E. Pasman en G. B. waren, als verdachte aangehouden en
ingesloten. Hij heeft bekend deze brand
Zweverink
Gehuwd: B. H. Tiessink en M. H. te hebben gesticht en nog 2 andere
branden hiervoor in hetzelfde bedrijf.
Gotink.

Brandstichter
heeft bekend

Bakker Oplaat
bekroond met
hoogste
onderscheiding

De heer B. Berenpas, één van de oprichters van de schietvereniging legt aan.

Belangrijke mijlpaal Bondsspaarbank
Het totale spaartegoed van de samen- lingen sinds de jaren '60 heeft de Bondswerkende Bondsspaarbanken te Vor- spaarbank gelijke tred gehouden. Al
den, Laren, Barchem, Harfsen, Win- haar kantoren zijn rechtstreeks aangeterswijk en Groenlo is sinds de oprich- sloten op het on-line real-time systeem
ting in 1868 gegroeid naar 150 miljoen van het Computercentrum der Bondsgulden. De bank had voor het eerste spaarbanken in Woerden. Het is het
miljoen zestig jaar nodig, namelijk van meest geavanceerde systeem in Neder1868 tot 1928. In 1971 werd de 60 land en in Europa. Daarmee is een
miljoen gepasseerd en in 1974 bereikte uiteerst vlotte wijze van behandeling van
men de 75 miljoen. Het bereiken van het balie- en giroverkeer verzekerd.
deze historische mijlpaal gaat de Bondsspaarbank vieren met alle inwoners, en Bovendien was de Bondsspaarbank
vooral haar cliënten die deze groei daardoor steeds in staat om de dagelijkmogelijk maakten. Ter viering van deze se renteberekening te blijven vergoeden.
gebeurtenis wordt een fotowedstrijd georganiseerd waaraan jong en oud kan
deelnemen. In het gehele werkgebied Deelname aan de fotodienstenwedstrijd
met 7 vestigingen wordt een kleurig staat open voor alle inwoners van
prospectus verspreid met een fotodien- Vorden, Laren, Barchem, Hafsen, Winstenwedstrijd. Daarin toont de Bonds- terswijk en Groenlo. De wedstrijf formuspaarbank ook welke groei haar dienst- lieren dienen uiterlijk 23 februari te
verlening heeft doorgemaakt. Naast tal worden ingeleverd op een der 7 kantoren
van spaarvormen omvat die service in de vestigingsplaatsen. De spectacupraktisch alle bankzaken, vooral af- laire hoofdprijs met een waarde van
gestemd op de particuliere gezinshuis- ƒ 2000,- bestaat uit een reis voor twee
houding.
personen. De winnaar kan zelf het
Ook met de snelle technische ontwikke- reisdoel bepalen.

NIEUWS

Op 31 januari behaalde Bakker Oplaat
Dorpsstraat, in Bunnik een certificaat
voor een blinde broodkeuring (Dit is
brood zo uit de produktie, dat betekend
dat de bakker er van te voren niets van
af weet). Bakker Oplaat kreeg hiervoor 3
gouden sterren, de hoogste onderscheiding. Van de 400 deelnemers uit heel
Nederland behaalden nog 16 andere
bakkers hetzelfde resultaat.

VAN DE

KERKEN
Wijkavond in clubgebouw Medler
In het clubgebouw aan de Ruurloseweg
te Medler zal op woensdagavond 14
februari een wijkavond gehouden worden van de plaatselijke Hervormde kerk.
Deze wijkavond is allereerst bedoeld
voor de gezinnen wonend in de wijk van
Ouderling Fokkink en zijn wijk omvat
een groot gedeelte van de Kranenburg,
Medler, de Wiersse en de Brandenborch
(het wijkgedeelte ten noorden van de
spoorlijn). Maar verder is uiteraard
iedereen genoemde avond zeer welkom.
Een belangrijk element van zo'n wijkavond is het onderling contact. Verder
hoopt Ouderling-kerkvoogd G. Bogchelman, voorzitter van de Hervormde kerk-

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

MAATSCHAPPELIJK W L R K
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donderdag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129; Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur. Tel.
05753-2345.
BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333
POLITIE

tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 11 februari 10.00 uur Ds. J.
Veenendaal.
KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; kindernevendienst. 19.00 uur Ds. F. D. Rooze,
Eefde/Gorssel.
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; Woensdag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
Dinsdag, vrijdag.
ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)
van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23 uur
Dr. Sterringa.
s. v. p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s. v. p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van 9.00-9. 1 5 uur.
Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.
WEEKEND-, AVOND- en NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
C. Burwinkel, Wehl. Tel. 08347-1571;
J. H. Hagedoorn, Lochem. Tel. 057301483.
spoedgevallen 11.30 tot 12.00 uur
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand februari mevr. Gille, tel.
2151. Graag bellen tussen 8.00-9.00 uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30 en 9.30 uur en 1313. 30 uur.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden. Tel. 1346; b.g.g. 05750-12931.
MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden. Tel. 05752-2749
GEZINSVERZORGING
EN BEJAARDENHULP
Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.309.30 uur. Spreekuren leidster bejaardenhulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 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.
DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is van maandag t/m
vrijdag van 8.00-18.00 uur geopend.
Zaterdags, zondags, feestdagen en 's
avonds kan men aanbellen aan de
apotheekdeur voor recepten en spoedgevallen.
STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220
BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1 730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.3021.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.
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Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van onze dochter
JASMIJN - MARLOU
J. J. Funke
J. Funke-Heesen
Muriël
Vorden, 7 februari 1979
Het Hoge 54
Wij willen iedereen hartelijk
danken voor de vele felicitaties en cadeau's, die wij ter
gelegenheid van ons huwelijk
mochten ontvangen.
Guus en Annelies
Hummelink
Vorden, februari 1979
Hierbij willen wij allen bedanken voor wat zij voor ons
gedaan hebben na het ongeval
in november j.1.
W im en Frans Bekken
Ruurloseweg 86, Vorden
Voor uw blijk van medeleven
ontvangen na het overlijden
van onze zorgzame vader en
grootvader
G. W. ASSINK
zeggen wij U allen hartelijk
dank. In het bijzonder de
buren.
Kinderen
en kleinkinderen
Vorden, februari 1979
Vordensebosweg 7
Lerares Chr. Huishoudschool
Vorden zoekt spoedig in
Vorden of omgeving kleine
woning of zit- en slaapkamer,
event. zit-slaapk. met gebr.
van keuken.
Brieven aan M. J. Niezink,
Englumstraat 7, Oldenhove,
tel. 05949-246
Te koop: massief eikenbankstel met losse kussens (draIon), ook handig voor een zitslaapkamer enz.
4 eiken clubjes, bekleed met
donkerrode bloemen, met
eiken salontafeltje.
Stalen droogmolen, Philipslamp 220 Watt, eiken rookstoel.
Overdag bereikbaar.
Beumer,
Brinkerhof 79,
Vorden. Tel. 2269.
Te koop: Gazelle hr.fiets met
3 versnellingen en dubbele
remmen, prima in orde bij
TRAGTER
uw fietsenspecialist
Te koop: z.g.a.n. elektrisch
fornuis met ingebouwde oven
en grill.
B. H. Koning, Lindeseweg 12,
Vorden. Tel. 6838.

Heden werd toch nog onverwacht uit ons midden
weggenomen, mijn lieve en zorgzame man en onze
vader

ti

STERRIT

Deelname is voor iedereen mogelijk.

DOUWE BOERSMA
S.V. Ratti organiseert bij voldoende deelname

op de leeftijd van 52 jaar.

op vrijdag 2 maart een
STERRIT VOOR
AUTO'S
EN BROMFIETSEN

A. C. Boersma-Olthuijs
Marlies en Gerrit
Trix en Clemens
Wouter

Opgave voor 17 februari 7,50 per auto
3,50 per bromfiets
bij J. W. Sloetjes, De Steege 1, Vorden of in de
kantine van s.v. Ratti.

Vorden, l februari 1979
Dorpsstraat 6
De crematie heeft 6 februari 1979 te Dieren plaatsgehad.

TRAGTER

Te koop: Maico 250, Crossmotor in goede staat. Bj. '75.
J. Oosterink, Het Gulik 15,
Vorden. Tel. 05752-2945.
Te koop: l Batavus + l
Union hr. fiets met remnaaf; l
Empo ds.fiets met 3 versn.; 2
Gazelle ds. f iets met dubbele
remmen bij
TRAGTER
uw fietsenspecialist
Te koop: Dames- en herenfiets i.z.g.st. Trekhaak Fiat
127 en Peugeot 304.
lekinkS, Hengelo (Gld.)
Te koop: was-automaat, Zanussi, z.g.a.n.
J. F. Kamperman, Barchemseweg 71, Ruurlo. Tel. 057351502.
Te koop: dik wit wollen langharig vloerkleed 170 x 235 cm.
Van der Veen. Pieter v. Vollenhovenlaan 3, Vorden. Tel.
2468.
OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2Vi uur.
ƒ 2,85 per stuk
KEU N E
Nijverheidsweg 4, Vorden.

Spaarbiljetten aan toonder
Rente tot.

.8%%

Bondsspaarbank

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat Gedeputeerde Staten van
Gelderland bij schrijven d.d. 10 januari 1979 nr.
6823/279-AJZ-BT02/jk, de ontvangst hebben bericht
van de 2e wijziging van de Brandbeveiligingsverordening.
Genoemde verordeningswijziging ligt vanaf heden
gedurende drie maanden ter gemeentesecretarie, afd.
I., voor een ieder ter lezing en wordt, tegen betaling
der kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.
Vorden, 7 februari 1979

25-jarig jubileum
Wildenborchse
Schietvereniging
Op zaterdag 10 februari a.s. hoopt
onze schietvereniging haar 25-jarig
jubileum te herdenken.
Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en hopen U dan ook
tijdens de

receptie

de Burgemeester,
mr. M. Vunderink

Uitnodiging
voor de extra LEDENVERGADERING
VAN DE Vereniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs te Vorden
op dinsdag 20 februari 1979 te 20.00 uur
in de basisschool "Het Hoge".
Agenda: 1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Bestuursverkiezing
Algemene mededelingen
Rondvraag
Sluiting

Met betrekking tot punt 3. van de agenda delen wij u
mede, dat wegens het bedanken van bestuurslid J.
van Wijk, in deze vacature wordt voorgesteld de heer
G. J. den Ambtman wonende te Vorden, Het
Jebbink37.
Leden die candidaten willen toevoegen aan de hiervoor vermelde, worden hiertoe in de gelegenheid gesteld tot en met 15 februari a.s.; deze aanbevelingen
moeten schriftelijk worden medegedeeld aan het
bestuur (p/a Het Jebbink 67) en door minstens vijf
leden van de vereniging zijn mede ondertekend.
Het Bestuur

BESTUUR
WILDENBORCHSE SCHIETVERENIGING

Wapen- en sporthandel

tteedi

doeltnfftndl

Zutphenseweg 9 - Vorden - Telefoon 1272

Maten 31 t/m 41

/ 25,-

WULLIIMK Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN - TELEFOON 1342

met echte honing
HEERLIJK UIT EIGEN BAKKERIJ

XJonge Florijn

11

Van 12,45nu..

. • •f

Keiler bier nu extra voordelig
24 pijpjes

Zutphenseweg 18 - Telefoon 1384

20 halve liters

BETALING KOIMTRIBUTIE

GROENE KRUIS
U kunt vanaf heden uw kontributie
voor het jaar 1979 voldoen per
Rabobank nr. 36.64.04.962 of per
postgiro nr. 847903 t.n.v. Groene
Kruiste Vorden.

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

De kontributie bedraagt
f 25,00 per jaar
Wordt u na 1 maart een kwitantie aangeboden,
dan komt er f 2,- administratie- en inkassokosten bij en betaalt u f 27,-.

Voor al uw
grammofoonplaten
D TOP 40
D TIP 30
D en lp
o.a. Wierdense Revue, Harm oet
Riessen, Twente Plat en alle
Carnavals platen.

hulp

Fa. WOLSING

Spaarrente tot 8%%.
Met spaarbrieven aan toonder
van de Rabobank!

Er zijn spaarbrieven aan toonder met looptijden die
kunnen variëren van één tot en met zes jaar, in bedragen
van duizend of vijfduizend gulden. Afhankelijk van de
looptijd kan de rente oplopen tot 8V2% per jaar
(en dat is dan effektieve rente over de gehele looptijd).
Toonderbrieven zijn gemakkelijk overdraagbaar aan
wie u maar wilt en bovendien uitstekend geschikt
om kado te geven. Geeft u de voorkeur
aan spaarbrieven op naam? Die zijn er ook in
verschillende soorten. Ruim 3100
Rabobanken
kunnen u er alles
over vertellen!

Rabobank O

Julianalaan 20 - Vorden

geld en goede raad

Dorpsstraat 11, Vorden - Tel. 1373

De winterschilder
behangt ook
Profiteer tot 9 maart van de
premie van ƒ 30,- per man per dag

Wij vragen voor onze afdeling
VLEES EN VLEESWAREN
EBV NETTE EN VLOTTE

verkoopster
± 17 jaar.

Vivo-supermarkt
B. OONK
Smidsstraat 2, Vorden - Tel. 05752-2308

7,95
9,95

Voor wijnaanbiedingen zie onze folder!

Wegens huwelijk van ons meisje
vragen wij

voor winkel
en huishouding

Zweedse muilen

Ontbijt koek

Voor onze zaak zoeken wij een

verkoopster

Deze week:

PRIJS SLECHTS

van 19.30 tot 20.30 uur te mogen
begroeten in Hotel Bloemendaal,
Stationsweg 24, Vorden.

Burgemeester en wethouders
van Vorden,
De Secretaris,
J. Drijfhout.

DAGELIJKSE RENTE BEREKENING

Te koop gevraagd: drie-deurs
linnenkast. Tel. 2757.
Te koop: 12 stuks gebr. meisjesfietsen. Leeft. 6-12 jr. bij
TRAGTER
uw fietsenspecialist

Een goed idee
voor een belegger
die eens wat anders wil :

Dorpsstraat 15 - Vorden

RALEIGH FIETSEN!
een klasse apart met een
eigen karakter.
Gemaakt voor hen die
het beste willen hebben.
Zie de modellen bij
Uw fietsenspecialist

tt
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Sup rmarkt Oonk
!, Vonden.

Donderdag 8 februari 1979
40ejaargangnr.48

Tweede blad CONTACT - VORDEN

Tijdens feestavond "De Graafschaprijders":
D Jan Klein Brinke motorsportman van het jaar
D Nieuwe crossmotor voor Jan Oosterink

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Man, man ...wat hebben
ze d'r daar veel...
Heerlijk voor heren met de meest
uiteenlopende verlangens en
gezichten... En de bril waar U nooit
spijt van krijgt hebben we!

Opticien
Siemerink
Telefoon 1505

Voorzitter W. Bietder man overhandigd de prijs aan Jan Klein Brinke
Alom glunderende gezichten op de jaarlijkse feestavond van de Vordense auto- en
motorclub "De Graaf schaprüders", welke zaterdagavond werd gehouden in zaal
Smit. Jan Klein Brinke omdat hy vanwege zyn prestaties in het afgelopen jaar werd
uitgeroepen tot sportman van 1978 en Jan Oosterink die maar eventjes een splinternieuwe Kramer Maico 400 cc crossmotor kreeg aangeboden door Duursma BV uit
Zutphen.
Jan Oosterink die het afgelopen seizoen
een paar punten tekort kwam om
opnieuw in het be/.it van een H-nummer
te komen had goede hoop dat hij met
de/.e aanwinst het komende seizoen in de
klasse van o.a. Gerrit Wolsink en
Gerard Rond daarin wel /.al slagen.
Voorzitter W. Bielderman wist op deze
feestavond allereerst de zaal een applaus
te ontlokken voor de feestcommissie die
onder leiding van Joop Weustenenk de
zaal prachtig had versierd. "Hoewel we
dit j'aar geen Ned. kampioen binnen
onze vereniging hebben, kunnen we toch
spreken van een bijzonder goed clubjaar. Dat komt niet zomaar. Daarvoor
heb je de hulp van velen nodig."

De heer Bielderman wees in dit verband
niet alleen op de vele commissies waar
de vereniging "rijk" aan is, maar bovenal op de gemeente, waar goede kontakten mee worden onderhouden, de grondeigenaren die hun terreinen beschikbaar
stellen voor het crossen, trials, grasbaanraces alsmede de plaatselijke
EHBO die bij alle wedstrijden steeds
paraat staat. Opnieuw applaus van uit
de zaal toen bekend werd gemaakt dat
het clubblad over een maan weer zal
verschijnen. Op 20 februari vindt een
filmavond plaats, terwijl op vrijdagavon
2 maart een kegelavond op het programma staat. "De Graafschaprijders" zullen ook dit jaar weer hun medewerking
verlenen aan het Oranjefeest.

Een van de hoogtepunten op deze feestavond was de huldiging \an de verschillende kampioenen.
Dit waren:
Oriëntatieritten motoren: Benie Horsting; auto's A-klasse: Bert Regelink;
auto's B-klasse: Dolf Verstege; auto's en
motoren toerklasse: Johnny Bakker;
idem niet leden: Theo Bleuming uit
Borculo; Motorcross A-klasse: Jan Oosterink; idem B-klasse: Jan Klein Brinke;
Jeugdcross: Gerrit Bosch; toercompetitie (buitenland): Gerard Verstege; Idem
binnenland: B^wie Horsting; Betrouwbaarheidsrittel^Pcnioren Waat/.e Veenstra; junioren: Jan Klein Brinke. De
"Deldentrophee" die wordt uitgereikt
aan de beste allroundrijder (waarbij de
wedstrijdonderdelen cross, trial, grasbaanraccs ei^^etrouwbaarheidsritten
tellen) viel dit WR- Jan Klein Brinke ten
deel. Na het officiële gedeelte ging het er
tot in de kleine uurtjes gezellig toe waarvoor "Take it Easy" "tekende".

De verschillende kampioenen van ,,De Graafschaprijders" met hun prijzen.

Wtfwuuw
Volleybal
De heren vechten zich naar boven
Het lijkt er een beetje op, dat het eerste
herenteam van Dash zichzelf teruggevonden heeft. Moest er in het tamelijk
recente verleden regelmatig een nogal
negatief - maar overigens wel reëel verslag op schrift worden gezet, nu gaat
dat duidelijk anders worden. De afgelopen zaterdag moest 'uit' tegen SVS 2
(Schalkhaar) de wapens worden opgenomen. Elke SVS ploeg is thuis zeer
geducht vanwege de publieke steun en
de voortdurende harde inzet. De heren
uit Vorden waren minstens zo gemotiveerd dit keer en dat was te merken.
Onder de bezielende leiding van coach

Nout van Houte kwam men in Schalkhaar tot een goed resultaat t.w. een
gelijkspel van 2-2. Maandagavond in de
sportzaal van Vorden moesten de heren
opnieuw hun kunnen tonen. Een goed
bezette tribune en eigen gemotiveerdheid bracht de herenploeg uit Vorden,
die nu Isala 2 (Deventer) als tegenstander hadden, in een uitstekende wedstrijdstemming. Isala 2 raakte wat aangeslagen door het grote enthousiasme en
moest het de eerst twee sets eigenlijk
volledig af laten weten. Voor Dash was
er geen gevaar te duchten. De opvang in
de achterhoede was goed, de passes goed
gericht waardoor een redelijk gevarieerd
aanvalsspel kon worden opgezet, hetgeen leidde tot een bevredigende score.
Zoals vaak gebeurd in zo'n situatie gaat
het psychologisch element in een winnend team dan een rol spelen. De druk
was wat van de ketel. Dash verslapte
enigszins, waardoor Isala 2 de kans
kreeg terug te komen, hetgeen zij dan
ook prompt deden. De laatste twee sets
waren voor de gasten. Een 2-2 gelijkspel
is evenwel een goed resultaat. De heren
hebben getoond dat er meer in zit.

De dames maken geen foutje tegen
Wivoc [Winterswijk]
De damesploeg uit Winterswijk maakt
moeilijke tijden door. Zaterdag mochten
zij thuis de damesploeg van Dash ontvangen. Gezien de stand in de competitie moest dit voor de "Vorden-ladys'
een peuleschil zijn. Vaak blijkt het dan
evenwel een bananeschil, waarover je
dan zo heerlijk uitglijdt. Dit verschijnsel
zweefde de dames kennelijk helder voor
de geest, zodat men er fris van de lever
tegenaan ging. Het is niet interessant
een zo volledig mogelijk verslag van het
verloop te geven. Het was een spel van
kat en muis. De eerste twee sets werden
met 15-7 en 15-4 in het voordeel van
Dash afgesloten. Halverwege de derde
set kon coach Hans van der Waals
tegelijkertijd twee wissels toepassen. Het
spelbeeld werd iets anders, maar het
eindresultaat 15-10 in het voordeel van
Dash mocht er zijn. Dus: een volledige
3-0 overwinning, zodat Dash nu de 8e
plaats inneemt met nog 4 ploegen achter
zich. Een goede uitgangspositie om het
degradatie gevaar volledig de kop in te
drukken.

Overige uitslagen: Jongens ABS b Dash b 3-0; meisjes asp. Bruvoc a - Dash
a 1-2; meisjes j u n . DVO - Dash 2-1;
jongens asp. Dash a - ABS a 0-3; Dash c
- WIK 0-3; meisjes asp. Dash d - sp.
Dcv. c- 3-0; Dash c - SVS e 2-1; dames Ie
kl. Dash 2 - Hansa 2 0-3; dames 2e kl.
Dash 3 - Dash 4 1-2; dames 3e kl. Dash
5 - DVO 42-1; heren 2e kl. Voorst Dash 3 3-0.
Programma: Diepenveen: jongens asp.
DSC - Dash; Eefde: heren 2e kl. Valto 2
- Dash 4; Eerbeek: meisjes jun. Bruvoc Dash; heren Ie kl. Bruvoc - Dash 2;
Epse: meisjes asp. Epse b - Dash d;
Vorden: nat. comp. dames 3e div. Dash
- Jump; Zutphen: dames 2e kl. Wilh. 4 Dash 3; heren promkl. Hansa 2 - Dash
1; dames 3e kl. Hansa 6 - Dash 6;
Vorden: dames 3e kl. Dash 5 - Wilh. 6;
heren 2e kl. Dash 3 - Valto 2; dames 2e
kl. Dash 4 - Valto 2; Harfsen: jongens
asp. Harfsen b - Dash c en Harfsen a Dash a; Vorden: Dash 3 - Dash 4.

Touwtrekkers naar
Borculo
Ruim twintig touwtrekploegen zullen op
zondag 11 februari deelnemen aan een
toernooi dat in het kader van d^witercompetitie 1978-'79 wordt gerouden.
Het zijn allen ploegen uit de lichtgewichtklassen. De wedstrijden staan onder auspiciën van de Nederlandse Touwtrekkers Bond en wornden gjM^aniseerd door de TTV Eibergen.^Pi en
ander zal plaats vinden in manege
Marhulze bij Groenlo. In verband met
de grote deelname zullen de ploegen in
drie poules van zes of meer worden
ingedeeld. Men verwacht felle duels,
vooral in de A-poule waar Vorden - dat
tijdens de eerder gehouden toernooien in
Beusichem en Zelhem winnaar werd mag rekenen op geduchte tegenstand
van onder meer EHTC en Bathmen.
Verder verschijnen Bekveld, Warken en
Oostenrijk hier aan de touwen.
Opmerkelijk is dat Vorden ook in de
B-poule "heer en meester" is. De teams
van Noordijk en Oosterwijk zullen er
alles aan doen deze hegemonie te doorbreken. EHTC, Bussloo en Erichem
lijken hier wat zwakker, evenals Bek\ veld. In de C-poule moet weer ernstig
rekening worden gehouden met een
Vorden-team, dat op het tweede toernooi in Zelhem de meeste punten bijeen
trok. Erichem kon toen zijn prestatie
niet evenaren en zal nu ook moeite
hebben de Vordenaren te overtrouwen.
Het zou niet verwonderen als de beide
Eiberse-teams, die in deze klasse uitkomen, nu zeer sterk voor de dag
komen. Waarschijnlijk zullen ook enkele teams uit het westen des lands: AC
Ruk en TTV Zwaagdijk aan de start
verschijnen evenal Heure en Borculo.

Zwemmen
D Nymph uit Gorssel wint zwemvierdaagse
De Vordense zwem- en poloclub organiseerde zaterdagmiddag in het Graaf
Ottobad te Zutphen een zwemvierkamp
waaraan behalve door de organiserende
vereniging zelf door De Nymph (Gorssel)
He-Key (Hengelo) en De Duikelaar uit
Laren werd deelgenomen. Het team van
de Nymph was duidelijk de sterkste, op
ruime afstand gevolgd door Vorden en
He-Key. De individuele uitslagen van de
verschillende nummers waren als volgt:
25 meter schoolslag meisjes tot tien jaar:
1. Jaqueline Mensink (De Nymph) 2.
Eugenie Gosselink (He-key); 3. Marieke
Zijlstra (De Nymph); idem jongens: 1.
Menco van Deursen (De Nymph) 2.
Tony ten Rouwelaar (De Duikelaar); 3.
Cefas van Tol (De Nymph); 50 meter
schoolslag meisjes tot 12 jaar: 1. Gera te
Velthuis (Vorden); 2. Myra ten Rouwelaar (De Duikelaar); 3. Monique van Tol
(de Nymph); idem jongens: 1. Jaap
Stertefeld (Vorden); 2. Arjan Brands (de

"I'j nemt volgende wekke maor 's un paar dage vri'j, dan kö'w d'r
nog us effen uut". Dat zei mien vrouw veurugge wekke tegen mien
en dan we'j wat ow te doen steet. I'j heurt in dizze tied nogal 's van
"un paar dage Londen" en "nao de wintersport" en dat schient
besmetteluk te wean want iederene raakt t'r deur anestokken.
Zodoende zatte wi'j zaoterdagmargen al bi'jtieds in ons blikken
geval dat in zien bettere dage de name auto al us vedient hadde.
Afesprokken ha'w nog niks. A'j maor met ow tweeën bunt, och dan
vin i'j umun haor nog wal argens onderdak. Wi'j kont gelukkug
nog zo goed met mekare opschieten da'w an ene kamer genog heb,
as t'r maor un paar bedd'n op staot is 't ons bes af en as 't mot
redde wi'j ons met ene ok nog wel. Kot bi'j mekare is nog warm ok.
Nao zo'n uur of viere ri'jen wazze wi'j in un stuksken Duutsland
dat deur de duitsers zelf as "bergland aneduud wod maor da'j in
vegelieking met Oostenriek toch neet anders as un betjen bulterug
kont nuumen. Hoewel, en dat mot eerluk ezeg wean, de snee lig t'r
wel wat langer as bi'j ons en van de lange latten kö'j daor
regelmaotug gebruuk maken.
't Hotel waor wi'j woll'n prebeern um nog un plaetsken te kriegen
zaog t'r zo op 't oge goed uut. 't Adres he'w van een van onze
kennussen, die daor nog wel us hen geet at 't geld um uut de
pottemenee puult en dat is nogal 's 't geval, ,,'t Schient hier bi'j
onze volk nogal in trek te wean" menen mien vrouw en an de auto's
met NL d'r op te zien ko'j dat neet tegensprekken. De vrouw die
ons nao effen wachtten hilp, was veur eur wark besunder geschikt.
Zee had un goed veurkommen (en vedoezeln dat ok neet) en was
wieters aardug en goed gehumeurd. Zee had meschien nog wel un
kamer veur ons. Zee leet ons 't vetrek zeen waor wi'j un dag of viere
onszelf konnen wean, 't ston ons zonder meer bes an. Zee vetell'n
ons dat zee nogal "viele Leute aus Holland" had en now ok nog un
heel stel. "Da's neet zo arg, at 't maor gin Vordensen bunt want die
zie'w eiken dag, daor he'w in onze vekantie gin behoefte an!" "Ach
so, sie kommen auch aus Vorden?" "Jao, toevallug wel, he'j d'r
hier al meer van dat soort?" Un heel stel volgens eur. Wi'j prebeern
umme d'r achter te kommen wie of 't waarn. Of 't un kaartclub was
of un stel postdoeven-holders maor daor kon zee ons gin
uutsluutsel oaver geven, 't Wazzen allemaole luu zo tussen de
dattug en veertug jaor, volgens eur, allene een span was un heel
betjen older, die hadd'n eur "Alters-Renten" al wel te pakken
menen zee. 't Zoll'n ok wel gin "Bauern" wean want klagen had
zee eur ok nog neet eheurd. "Now Mevrouw, 't spit ons wel maor
wi'j zuukt toch maor liever un andere plaatse op" zeie wi'j maor
too'w zo 't een en ander eheurd hadd'n. Offe wi'j dan maondag
neet weerumme konnen kommen, dan was onze volk nao huus en
was t'r ruumte zat. Dat dörven wi'j eur neet te beloaven en daor
kwam ok neet van want waor wi'j trechte kwamm'n was 't heel
goed. Daor he'w ons bes vemaakt tot dinsdagaovund too'w
weerumme kwamm'n bi'j ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman.

Nymph); 3. Rene KI. Nulend (De
Duikelaar); 100 meter wisselslag meisjes
tot 14 jaar: 1. Susan Molenwijk (de
Nymph); 2. Karin van Essen (de
Nymph) l minuut; 3. Ellen Zuidema (de
Nymph); idem jongens: 1. Jos Brands
(de Nymph); 2. Reindjen Westerveld
(Vorden); 3. Henk Trachter (de Duikelaar); 100 meter wisselslag meisjes tot 16
jaar: 1. Arianne de Weerd (de Nymph);
2. Diane Looman (He-Key); 3. Marianne Akkerman (de Nymph); idem jongens: 1. Ruud Molenwijk (de Nymph);
2. Adri Pasman (de Nymph); 3. Jan
Wilgenhof (de Duikelaar); 50 meter vrije
slag meisjes tot 12 jaar: 1. Inge Molenwijk (de Nymph); 2. Wilrike Pasman
(De Nymph); 3. Monique van Tol (de
Nymph); idem jongens: 1. Jaap Sterteveld (Vorden); 2. Arjan Brands (de
Nymph) 3. Lode Greven (He-Key); 25
meter vrije slag meisjes tot dertien: 1.
Jaqueline Mensink (de Nymph); 2.
Eugenie Gosselink (He-Key); 3. Minka
Greven (He-Key); idem jongens tot 10
jaar: 1. Menko van Deursen (de Nymph)
2 en 3 Cefas van Tol (de Nymph) en
Abko Zweverink (de Duikelaar); 4 x 25
meter vrije slag estafette meisjes tot 10
jaar: 1. De Nymph; 2. He-Key 3. De
Duikelaar; 4. Vorden; idem jongens tot
13 jaar: 1. Vorden; 2. De Nymph; 3. De
Duikelaar; 4. He-Key; 4 x 50 meter vrije
sla.y estafette meisjes boven 12 jaar: 1.
De Nymph; 2. He-Key; 3. De Duikelaar;
4. Vroden;idem jongens: 1. De Nymph;
2. Vorden; 3. He-Key; 4. De Duikelaar.
Mei 61 punten werd de Nymph uit
Gorssel algeheel winnaar; 2. Vorden 36
punten; 3. He-Key (Hengelo) 35 punten;
4. De Duikelaar (Laren) 28 punten.

Dammen
Voor de onderlinge competitie van de
Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: P. Eckringa - H. Hoekman 1-1; G. de Jonge B. de Jonge 0-2; R. Bouwmeester - J.
Eggink 2-0; R. Brummelman - H. Dijk
2-0; M. Bulten - E. Brummelman 2-0;
G. Brummelman - A. Plijter 2-0; E.
Bruinsma - N. de Klerk 1-1; H. v.d.
Kamer - E. te Velthuis 0-2; D. Hoekman
- G. Brinkman 2-0; L. Stokkers - J. v.d.
Kamer 0-2; R. Bulten - R. Bruinsma

2-0; J. Dijk - E. Jansen 2-0; B. Nuesink G. de Jonge 0-2; B. de Jonge - J. Eggink
0-2; G. Brummelman - E. Brummelman
2-0; W. Rietman - P. Eckringa 0-2; H.
Hoekman - H. Dijk 2-0; L. Stekkers B. Voortman 0-2; G. Brinkman - R.
Bulten 1-1; J. v.d. Kamer - R. Bouwmeester 1-1; E. Brummelman - a. Plijter
0-2; R. Bruinsma - J. Dijk 0-2; N. de
Klerk - M. Bulten 0-2; E. Jansen - J.
Eggink 0-2; R. Jansen - B. de Jonge 2-0;
G. de Jonge - E. te Velthuis 0-2; R.
Brummelman - E. Brummelman 2-0; D.
Hoekman - H. v.d. Kamer 0-2.
In Arnhem speelde Jan Masselink remise tegen Franken uit Bennekom, waardoor hij op de vierde plaats is beland. Bij
de aspiranten kon Johan Krajenbrink
/.ijn belager Foppen uit Harderwijk niet
van /.ich afschudden. Het werd een
remise. Wieger Wesselink had niet veel
moeite met Leyeser uit Huissen. Robert
Bruinsma won van Rave uit Winterswijk. Door de/.e resultaten staan Johan
Krajenbrink en Foppen gelijk bovenaan
met 12 punten uit 7 partijen. Wieger
Wesselink staat met 10 punten uit 8
partijen op de derde plaats. Robert
Bruinsma staat op de 8e plaats met 5
punten uit 7 partijen.

Zoekt ueen EXCLUSIEF RUSTIEK
MEUBEL IN HET BETERE GENRE

Ter gelegenheid van de her-opening van onze zaak
geven wij de hele maand februari

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

korting

Onze kollektie bestaat uit o.a.:
* KAASKASTEIM WAIMDMEUBELEN

* BANKSTELLEN - EETHOEKEN
* DEKENKISTEN-SALONTAFELS

in de vorm van textielcheque's

alles in eiken - geloogd en in de was - of gelakt.
DE GROTE MATENSPECIALIST

En ook kan aan speciale wensen in onze fabriek
worden voldaan.

BIJENHOF's Fiinhout Bewerking
Industrieweg 2,
Vorden
Tel. 05752-1216

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

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
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"HULS-VORST
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Eterspan:
een bouwplaat van
de bovenste plank,

Hengelo Gld.
Tel. 05753-1666of 2436

NIEUW: heerlijke panklare MAKREEL
Om te bakken of te stoven. Per kilo

Zoute haring

1,95

..........

DOORREGEN RUNDERLAPPEN
Doos a 10 x 1 kilo. Per kilo

ktf

7,18,50

Per 3 kilo

Zonder graad, (doos è 10 stuks). Per stuk

?ss rl Ssf

12,50

......................

MAGERE SPEKLAPPEN

11 februari

7r-

Doos a 5 x 1 kilo. Per kilo

Geen verse spruiten of prei. Neem diepvries!
Kilopak SPRUITEN PANKLAAR

2,95

Kilopak PREI GESNEDEN

2,50

Millionairs

C"?
Bestand tegen water
Als hout bewerkbaar

Zolang de voorraad strekt.

BAMISCHIJVEN
Doos 20 stuks a 95 gram. Slechts

8,75

ZIGEUNERSAUS met verse paprika. Kilo-pot

6,—

i H O LTS LAG
Bel op. Alles gratis thuis bezorgd. Vraagt onze uitgebreide prijscourant.

Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

| een produkt
van

i BOUWMATERIALEN B.V.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

i Spoorstraat 28, Ruurlo - Tel. 05735-2000
i heeft het voor U.

ZATERDAG 24 FEBRUARI

BAL VOOR GEHUWDEN
ORKEST:,,THE TRAMPS"
Reserveer tijdig uw plaatsen -tel. 05753-1461

Registeraccountants
Alkmaar
Amsterdam
Arnhem

Beverwijk
Doetinchem
Ede

's-Gravenhage Hoorn
Zaandam
Haarlem
Leiden
Zutphen
Hoogeveen
Purmerend
WELKOOP... GOED VOOR UW HUISDIEREN! Kennerhondebrok Allesinéén
vlees- en melk- produkten, mineralen, sporenelementen en vitaminen.
T
5kg, normale prijs 10^5 Knalprijs
f

In ons kantoor te Zutphen is plaats vrij voor een

M.B.A.-er

kenner
honde

In ons kantoor hebt u de mogelijkheid de ervaring op
te doen die de studie interessanter zal maken en de
de slagingskans vergroot.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door ons
kantoor: IJsselkade 18, 7201 HD Zutphen,
telefoon: 05750 -1 85 15 of de afdeling personeelszaken van het Secretariaat, Dubueie Buurt 2rd,
1621 JV Hoorn NH, telefoon: 02290 - 1 55 46.

QÖ

brokjes 25kg

die studeert, of de studie zal aanvangen voor
REGISTERACCOUNTANT of S.P.D.

25 kg, normale prijs42r?0 Knalprijs O«J

r

10 tot 50% korting

Dolphijn
BARCHEMSEWEG 13

RUURLO

welkoop

altijd alles voor tuin, dier, hobby «n doe-het-zel ver

Hengelo — Ruurlo — Vorden

Laat u vakkundig adviseren door

Citroen-dealer
AUTOMOBIELBEDRIJF

RUESINK RUURLO
Wij hebben steeds voorradig door inruil alle types Citroen van bouwjaren '72 tot '79, zoals:
CX-benzine en diesel - GS en GS Break, ook met L.P.G. installaties, LN, AMI, Dyane en 2CV6
en diverse andere merken, zoals:
Austin Allegro 1300
Alfa Romeo 2000 met LPG
Renault 4 en 16TS
Simca1100.

1976
1975
1973-1975
1971-1973-1976

Simca R1
Datsun 120Y Coupé
Opel Manta
Peugeot 304 GL

1975
1974
1973
. 1975

- TAPIJTEN
- OVERGORDIJNEN
- VITRAGES ECT.
± 20 soorten vloerbedekkingen op voorraad
Ook meubelstoff en direkt te leveren
en zonodig gestoffeerd.

Inruil, financiering en leasing mogelijk
Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo. Tel. 05735-1753

O.K.-KREDIETKAART
SERVICE STATION
DAG EN NACHT OPEN

• vrijdags koopavond • 's woensdags de hele dag open
• 's maandags gesloten

EXPOSITIEVKA,DE NIEUWE CITROEN.
VANAF 9 FEBRUARI, 15.00 UUR.

U bent bij deze uitgenodigd.
Voor een feestelijke kennismaking met
Citroen's nieuwste trots, de Visa.
En omdat zoiets niet elke dag gebeurt,
hebben alle 180 Citroen agenten in
Nederland er iets bijzonders van gemaakt.
Een kerinismakingsparty met de
nieuwe Visa als bewonderenswaardig
middelpunt.
En dat er het nodige valt te
bewonderen aan de Visa zult u gauw
genoeg merken. Bijvoorbeeld al, als u
even achter het stuur van onze nieuwe
vijfdeurs gaat zitten voor een proefrit.
Dan merkt u meteen hoe uniek hij is.
Met z'n gloednieuw bedieningsprincipe, een satelliet waarop een groot

deel van alle vitale bedieningsorganen
zijn samengebracht.
Met z'n, hoe kan het anders bij een
Citroen, ruime opvatting over comfort
en prettig weggedrag.
Met z'n bijzonder gunstige
verhouding tussen binnen- en buitenmaten. Met z'n handige vijfde deur en
wegklapbare achterbank.
Met z'n bumpers van thermoplastisch elastomeer die bij kleine 'botsingen'
terugveren.
Met z'n meer dan eigentijds uiterlijk,
getuige de aparte bekleding en de
fraaie functionele noppenvloer.
En dat zijn dan nog maar een paar
van al die grote en kleine nieuwigheden
die u ontdekt wanneer u de Visa eigenhandig uitprobeert en inspecteert.
De Visa is z'n tijd een stapje voor waar
het gaat om zuinigheid, veiligheid en
comfort. Dat hoeft u niet voetstoots aan

te nemen, dat kunt u zelf beoordelen.
Door zo gauw mogelijk een bezoekje te
brengen aan onze speciale Visa
Introductie-expositie, vanaf vrijdag
9 februari 15.00 uur. U bent bij deze
uitgenodigd. De drankjes en de hapjes
staan voor u klaar. Want een zo
bijzondere introductie als die van de
Visa moet natuurlijk gevierd worden.
De Visa Spécial.Rijklaar f 12.650,Luchtgekoelde motor met volledig elektronische
ontsteking. Motor 652 cm3 rijdt l op 17,5 hij
90 km/h*, is dus zuinig. Heeft een top van
124 km/h. Is de voordeligste en de zuinigste Visa.

P .S. Naast alle andere modellen,
hebben wij een speciaal plaatsje ingeruimd voor de vernieuwde LNA.
Deze deelt een beetje mee in de feestvreugde en,zal dan ook in z'n nieuwste
uitvoering met krachtiger motor en
volledig elektronische ontsteking op de
expositie aanwezig zijn. Citroen hanteert
uitsluitend rijklaar prijzen, dat zijn de
meest complete en dus eerlijke prijzen.
Inclusief BTW, leges, kentekenplaten,
transportkosten, NL-sticker, tectylbehandeling en volle tank. En inclusief
de unieke Citroen Kroongarantie.

De Visa Club. Rijklaar f l 3.000,Is motorisch hetzelfde als de Spécial maar heeft
een aantal luxe extra's.
De Visa Super. Rijklaar f 14-300,I)e snelle felle Visa. Met een dwarsgeplaat- |
|
|
ste watergekcK'lde vier-cilinder motor.
Heeft een top van 144 km/h.
Rijdt toch maar l op 16 bij 90 km/h*,
"(bij constante snelheid).

Automobielbedrijf A Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo
tel. 05735-l 753
VISA. * DENIEUWE CITROEN

Voor k .isinn ( ' H l R, (jtroën leasing B.V.

Registeraccountants
Alkmaar
Amsterdam
Arnhem

Beverwijk
Doetinchem
Ecle

Zaandam
's-Gravenhage Hoorn
Zutphen
Haarlem
Leiden
Purmerend
Hoogeveen

Welkoop Tuingids

In ons kantoor te Zutphen is plaats vrij voor een

CONTROLELEIDER
met uiteenlopende ervaring.
Onze sterk gevarieerde praktijk heeft een functie voor

NIvRA-STUDENTEN
(t/m algemeen deer) met fiscale interesse

SPD-ers (l en II)
met ervaring zowel in de controle- als in de aangiftepraktijk of met andere ervaring, die hun kennis
willen verbreden.

De nieuwe mode
voor ieder die er
jong wil uitzien.
Iedere week nieuwe modellen
Voor Ruurlo en omgeving
alleen verkoop.

Onze organisatie is een geheel van een aantal
betrekkelijk kleine kantooreenheden (14 vestigingen
met totaal ± 250 man, inclusief 32 accountants)
waarin het beroep integraal wordt uitgeoefend.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door ons
kantoor: IJsselkade 18, 7201 HD Zutphen,
telefoon: 05750 -1 85 15 of de afdeling personeelszaken van het Secretariaat, Dubbele Buurt 2rd,
1621 JV Hoorn NH, telefoon: 02290 -1 55 46.

Vrijdags koopavond
's Woensdags de hele dag open
's Maandags gesloten

Leuke kleren waar je snel bij moet zijn

al ontvangen
en de bestellijst ingevuld?
Zo niet, dan vlug een halen,
want:
bestellijst inleveren voor
15 februari geeft recht op

KORTING
op alle groente- en bloemzaden

welkeep
Hengelo: Spalstraat 37
Ruurlo: Stationsstraat 14

Linde: Ruurloseweg 120
Vorden: Stationsweg 20

Laat nu uw diepvries vullen
door de vakman!

Gezond zijn
en blijven,
de wens
van
ieder mens

SLAGERIJ KRIJT
past zijn prijzen aan
bij een minimum afname van 30 kg.
Breng deze lijst ingevuld naar Dorpsstraat 32 of
draai 05752-1470

kg
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

eet volkorenbrood!
Volkorenbrood bevat alle bouwstoffen die
uw gezondheid bevorderen.
Volkorenbrood vakkundig gebakken door de
echte warme bakker, steeds vers bij

„'t Winkeltje - A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Telefoon 1877

BESTELLIJST
Prijzen zijn per kg

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Prijswijzigingen voorbehouden

VOORBOUT a
ACHTERBOUT a
DOORR. RUNDVLEES a
SCHOUDERKARBONADEa
VARKENSVLEES a
VERSE WORST a
SPEKLAPPENa
GEHAKT H.O.H, a.

f 6,95
f 8,70
f 9,00
f 9,00
f 9,50
f 8,00
f 5,90
f 6,00

Cox d'Orange zkiio

189

Mooie Salustrana 10 voor.... ^49
Witlof 500 gram

l 89
500 gram

90

Weekendaanbieding:
Gemengd voorjaarsboeket

5,50

Naam:

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Tel.:

J

Dorpsstraat 32 - Vorden - Tel. 05752-1470

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
. kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig . bedrijfszeker onder alle omstandigheden . géén onderhoud . binnen 1 Vz jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

Christelijke Huishoudschool

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

H. J. BERENDS

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Aangifte van leerlingen

2e jaar toelatingseis:
onder bepaalde voorwaarden 1 jaar voortgezet onderwijs.
3e jaar toelatingseis:
onder bepaalde voorwaarden 2 jaar voortgezet onderwijs.

„Stender kast en"
een goede bolknak
50 stuks
f 17,SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
LOSSE VERKOOP
- Telegraaf
- Algemeen Dagblad
-de Volkskrant
- Zutphens Dagblad
-G.O.C.
- Graafschapbode
Sigarenmagazijn
„'T CENTRUM"
Dorpsstraat - Tel. 1553.
Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eg-gink, Emmeloord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701 b.g.g.
tel. 05618-444 of 05618-214
GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301

Wij maken van oud
weer nieuw
- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken
Gunstige prijzen
Kerkhoflaan
l,
telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zaterdags van 8 tot 12.30 uur.

Het Hoge 41, Vorden - Tel. 05752-1512

L.H.N.O. (Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs) 4-jarig
Ie jaar (brugklas) toelatingseis: 6 klassen basisschool

Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

HUVO VORDEN B.V.

School voor Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs

voor het kursusjaar 1979/1980

„De Olde Meulle"

Waf is tien cent?
ƒ 4,40 op 40 liter t i k l aan
bij
KEU N K
Nijverheidsweg4, Vorden.

Bestellingen s. v.p. een week van te voren opgeven

SLAGERIJ KRIJT

Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,SIGARENMAGAZIJN

Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

Extra voordelige
aanbiedingen

Nu voor

Adres:
Woonplaats:

Eigen merk sigaren

Houdt uw lichaam gezond door de juiste voeding,

bij de Amro Bank?
m

^^oommÊÊ^

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.
Jongeman, 24 jaar, zoekt serieuze "pen-vriendin" om correspondentie te voeren.
Postbus 37, 7255 ZG Hengelo
(Gld.)

Aanmelding voor de brugklas bij voorkeur via de hoofden van de basisscholen.
De direktrice:
L. A. N IJ HO F F

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden

volop

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

stencil-papier
Formaat A4 - 80 grams

Per pak a 500 vel

5,-

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

excl. btw

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

7250 AA Vorden. Postbus 22.
Nieuwstad 12. Telefoon 05752-1404.

Te huur: op mooie rustige
camping in Lochem. (verhuur
van rijpaarden) 8 pers. stacaravan. ƒ 250,- per week.
Voorzien van toilet, koelkast
en aansluiting op water, electro en gas.
Tel. 05752-1301

Gezellig karnaval vieren
m

t Hm

bod
VORDEN

op zaterdag 24 februari:
Met de

Prinsenkapel van de
Roermondse Karnavalsvereniging!

Op zondag 25 februari:
Met het bekende trio van organist

Robbie Mullink
AANVANG 8 uur
Reserveringen tel. 1519 en 's avonds tel. 1770

„Ik heb hier een aantal
verzekeringen lopen. En dat doen ze
reuze aardig. Zo adviseerden ze mij
onlangs om m'n inboedelverzekering
automatisch in de pas te laten lopen
met het stijgen van de prijzen.
Met index noemen ze dat."

amro bank j
Dorpsstraat 24
RUURLO

Raadhuisstraat 1
VORDEN

Gratis
kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen afdruk werk.
DROGISTERU

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.

FONGERS
Een merkfiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26
Uw tweewielerspecialist

Ook voor uw reparaties

Spalstraat 11
HENGELO

Te koop: slachthanen
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 6659.

Donderdag 8 februari 1979
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Nieuwbouw café-restaurant De Boggelaar

Mevrouw Schot over
Welf are-werk bij
Vrouwenclub Medler

De burgemeester van Warnsveld opende de vier kegelbanen

In het clubhuis van de TTV Vorden op
het Medler hield de Vrouwenclub Medler een druk bezochte bijeenkomst
onder leiding van Mevrouw FokkingWensink.
Mevrouw Schot uit Ruurlo sprak over
het Welfare-werk, dat na de Tweede
Wereldoorlog ook in ons land veel goed
werk verricht. Gehandicapten, bedlegeren, bejaarden en anderen worden
dankzij het Welfarewerk bezig gehouden. Men leert hen om zelf allerlei leuke
handwerkjes, gebruiksvoorwerpen enz.
te maken.
Mevrouw Schot had diverse vervaardigde produkten meegebracht, waardoor
men een beter inzicht kreeg over de
mogelijkheden. In Ruurlo waar een actieve afdeling bestaat worden tweemaal
per jaar de vervaardigde voorwerpen
verkocht. Eens per week komt men daar
bijeen.
De Vrouwenclub Medler zal op twee
achtereenvolgende
maandagavonden
(12 en 19 februari) met haar leden zelf
een aantal handwerken vervaardigen.
Binnenkort zal een opmerkelijk punt in de route Vorden-Warnsveld tot
het verleden behoren: het oude café-restaurant De Boggelaar.
Jarenlang is deze gelegenheid trefpunt van de omgeving en een
bijzonder geliefde pleisterplaats voor vrachtwagenchauffeurs.
In de oude Boggelaar kunnen ze nu al
niet meer terecht, want eigenaar
Hartman heeft naast zijn oude zaak een
nieuw
café-restaurant
gebouwd,
compleet met vier kegelbanen, die inmiddels in gebruik zijn genomen.
Aan de nieuwe Boggelaar zullen velen

Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

nog even moeten wennen. Want het
oude pand genoot in de regio grote
bekendheid. Niet in het minst omdat
het, voor de laatste wereldoorlog, voor
velen een uitje was om per tram naar De
Boggelaar te gaan.
Daarmee werd dan bedoeld de doolhof

FRUITVERKOOP

en de kettingbrug, die in het parkachtige
landschap achter het restaurant lag en in
vroeger jaren deel uitmakend van het
landgoed De Boggelaar, dat sindsdien
verkaveld is.
Profiterend van deze belangstelling voor
doolhof en kettingbrug onstond ook het
café-restaurant, dat vele tientallen jaren
geleden een normaal woonhuis was.
Met de afbraak van het oude pand zal
binnenkort een begin worden gemaakt,
waarbij het woonhuis behouden blijft.

Enthousiast
optreden
Carbon Acid

WIN EEN UNIEKE VAKANTIEREIS
NAAR LOS ANGELES MET DE KLM

Elke zaterdag van 9 tot
12 uur.
HUITIIMK
Ruurloseweg 60, Vorden

WlOOMPRIJS een ORGEL

Monuta Stichting
zorgvuldige uitvoering
van begrafenissen
en crematies

Wanneer de KLM met ingang van april 1979 rechtstreeks naar
Los Angeles m de Verenigde Staten vliegt, betekent dit een
toevoeging van een bestemming waar veel zakenmensen en
toeristen reikhalzend naar hebben uitgezien. Het Rode Kruis
deze rechtstreekse vluchten naar Los Angeles snel
n, door als èèn van de droomprijzen een vakantiereis
fwee personen naar "L.A." ter beschikking te stellen ter
waarde van f 5000,-. Want wie droomt er niet stilletjes van om
eens een vakantiereis te maken naar deze wereldstad in warm
Californië aan de westkust van Amerika, die in één adem wordt
genoemd met het beroemde Hollywood, het Mekka van de
mysterieuze en fascinerende film- en televisiewereld? Het Rode
Kruis is in staat gesteld deze unieke kans te bieden, waarbij
de KLM de comfortabele reis naar Los Angeles en terug met
een DC 10-30 verzorgt. Laat uw kans om 'n droomreis te winnen
niet voorbij gaan. Doe mee aan de puzzelactie van het Rode
Kruis, probeer uw geluk en win de tweepersoonsreis naar
Los Angeles. De KLM vliegt u er graag naar toe.

Rouwcentrum Het Jebbink 4, Vorden. Tel. 05752-2749

RIHA Syntone (ie Luxe t w v.tn

J.l. zaterdag werd, onder een matige
publieke belangstelling, een optreden
verzorgd
door
de
Groenlose
popformatie Carbon Acid in zaal
Schoenaker op de Kranenburg. Van
deze band, die in haar nu 2!/2 jarig
bestaan uitgegroeid is tot een 5 man'sformatie en alleen eigen werk speelt,
kan gezegd worden dat ze gezien hun
nog jonge bestaan in staat zijn om
muzikaal een vrij aardig niveau te
bereiken. Jammer echter was het
zaterdag dat de P.A. die gehuurd moest
worden wegens tijdgebrek niet goed
afgesteld kon worden, zodat het geluid
af en toe vrij hard de zaal in kwam.

T 7.295,~

Een droom kan werkelijkheid worden. Ook U kunt leren
orgelspelen door het unieke RIHA orgel 2 vinger systeem.
De MkSyntone de Luxe is uit
>)e prachtige
trouwe stemmen van piano tot en met pianolastrijkorkest, synthesizerstemmen, automatische
ritmes en nog vele, vele andere specifieke RIHA orgel
eigenschappen. Gratis beschikbaar gesteld door:
De RIHA orgelfabrieken te Ermelo, Nederland.

In ieder geval kunnen we van deze
formatie op muzikaal gebied nog wel
het een en ander verwachten. De
bezetting is momenteel als volgt: R.
Maas (Orgel); H. Mali (drums); F. v.d.
Griend (zang); R. Heuvelink (slag-,
sologitaar); P. Harbens (slag-, sologitaar en zang).

JU HA

HAAL GAUW EEN PUZZELSPELEN MAGAZINE IN HUIS:
• POSTKANTOREN

• AMRO-BANKEN • OVERAL WAAR TIJDSCHRIFTEN VERKOCHT WORDEN •

TELEFONISCH: TIJDENS KANTOORUREN: 070-469595 - 's-AVONDS en in 't WEEKEND: 070-501381 of 688450.

Verzekeren
De Rabobank
is altijd in de buurt.

In ons drukke verkeer zijn misverstanden schering
en inslag. Vandaar dat je soms tegen een flinke
schade aankijkt voor je er goed en wel erg in hebt.
Twee dingen zijn dan belangrijk, namelijk
hoe en waar je verzekerd bent. Dat geldt trouwens
niet alleen voor uw autoverzekering, maar voor
al uw verzekeringen. Bij de Rabobank bent u zeker
van een korrekte schade-afhandeling
en een goede ^ _
_

WEEKENDREKLAME:

Februari:

Appelmandjes

9
13
13
14

met slagroom
BANKETBAKKERIJ

15
16
16

J. WIEKART
Burg. Galleestraat - Vorden -Tel. 1750

21
27

Specialiteit:

* Zwanenhalzen
* Berlinerbollen
* Appelbeignets

Maart

Rabobank

geld en goede raad
Voor een
ruime sortering

karnavals
artikelen
Boerenkielen
en petten
zowel blauw
als grijs gestreept
(voor eeuwfeest school 't Hoge)

't Is Koerselman
waar U slagen kan

Volleybal Jong Gelre
Bejaardensoos Kranenburg
K.P.O.
Culturele avond van de Plattel.vrouwen, G.M.v.L. en Jong Gelre
Bejaardensoos Dorpscentrum
Schietavond Jong Gelre
en 17 Bazar v.v. Vorden in klubgebouw
Hervormde vrouwengroep Dorp
Soos Kranenburg

Aktueel blousend, met
V-hals en ajour-effekt.
In diverse kleuren.
Maten: M-L
Slechts

(lissd
VORDEN TEL. (05752) 1381

l Reisje Bejaardenkring
3 Feestavond in Zaal Smit: Landel.
Rijver, en Ponycl. ,,de Graafschaprijders en de aanspanning ,,in de
Reep'n" Vorden e.o.
9 Uitvoering Sursum Corda
10 uitvoering Sursum Corda
9 Dropping Jong Gelre
13 Soos Kranenburg
14 Bijeenkomst Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
15 Bejaardenkring Dorpshuis
17 Uitvoering Sursum Corda
21 Herv. groep dorp
24 Binnensportdag Jong Gelre
27 K.P.O
27 Soos Kranenburg
29 Bejaardenkring Dorpscentrum

Voetbal
Programma 10 en 11 februari: afd.
zaterdag Sv. Ratti l - A.Z.S.V. 11;
D.Z.C. 4 - Sv. Ratti 2; DZC 5 - Sv. Ratti
3; afd. jeuf-d: H en K Al - Sv. Ratti Al;
Sv. Ratti Al; Sv. Ratti BI - Gaz.
Nicuwl. BI; Ga/.. Nieuwl. Cl - Sv. Ratti
Cl; afd. zondag: Keijenburgse Boys l Sv. Ratti 1; Sv. Ratti 2 - Erica 7; Erica 4
- Sv. Ratti 3; afd. dames: Sv. Ratti l - D.
D.H. 1; Sv. Ratti 2 vrij.

Ook de Internationale Reis-& Kredietbrief (I.R.K.)
is bij de RABOBANK verkrijgbaar.
Haal 'm NU en breng uw ANWB- lidmaatschapskaart mee.
Wanneer U brood van uw
Warme Bakker koopt,
heeft u
kwaliteits-brood
daar kunt u van opaan.
U proeft werkelijk het verschil!
WEEKENDREKLAME:

van Welkoop.
altijd prijst

r^o^

Ben je nog geen elf jaar?
Dan doe je natuurlijk mee in onze kleurwedstrijd. Stap een
Welkoopwinkel binnen (alleen of met je ouders)
en vraag die gezellige kleurtekeningdie jij als de wiedeweerga heel mooi gaat inkleuren.
Zorg dat jouw kunstwerk voor 3 maart weer bij de
Welkoopwinkel is ingeleverd. Alle prijzen en het
hele wedstrijdreglement staan allemaal vermeld
op de kleurplaat.
. Die nu op je ligt te wachten. In de Welkoopwinkel.

Appeltaartpunten
HANDWERK

Doe mee aan de kteurwedstriJd

WARME BAKKER

OQ OPLAAT
BAKT HET VOOR U

a
' ,

Hond of hamster, konijn, kanarie of kat...
in uw Welkoopwinkel vindt u alles voor een goed
verzorgd (huis) dierenleven!

Wij hebben voor u

alle soorten MEUBELSTOFFEN
Wij adviseren U graag voor het opnieuw bekleden van uw meubels.

En ook wij stofferen vakkundig
al uw MEUBELS

RUURLO

KENNER HONDEBROK
Houdt uw hond fit en sterk
met Kenner hondebrok.
Een volledig voeder.
p/
Normale prijs:
5 kg 10.25

25 kg 42.70

Knalprijs
5 kg

Knalprijs
25 kg

toanner
h0nde

25kg

PURINA
KANARIEZANGKATMENU
ZAAD STANPurina katmenu, 850
DAARD
gram.droogweg het
Geselecteerd kanariediner! lekkerste knab- zangzaad, mengsel,
bel Normale prijs 3.79 1 kg verpak«
king.
Welkoop
Welkoop,
J
aktie

P"js

|Wï^^^^^^

l • ••

aktie
prijs

«o

kenner

Harmsen-Vorden
Keukens met waf elblad -1 bak

356,
364,
404,
443,
466,

Bloks150 .
Bloks 170 .
Bloks 180 .
Bloks 200 .
Bloks 220 .

Wandkasten
50cm

59,-

60 cm
100 cm
120 cm

73,99,119,-

TMSGIERST

SCHELPENZAND ^PRESSPACK

La^e trossen
gedroogde gierst
ca. 200 gram om in de
vo^je of buiten te
handen.

out
hooi fstro
Voor
en
^voor
ÜS!'
°
.., kooien
hokken en kooien
van
1
volieres, 4 /2 kg, bevat huisdieren.
mineralen VOOrde
Houtvezel. Normale prijs 1.30
vogels.
^Welkoop aktieprijs 1.10
fl^Hooi. Normale prijs 2.40
Welkoop
Welkoop aktieprijs 2.10
Stro. Normale prijs 1.95
aktie
Welkoop aktieprijs 1.70
prijs

Welkoop
aktieprijs

gis
M

m
kenner

Staandekasten
50 cm breed
60 cm breed

199,215,-

Wees er als de kippen bij!
Uw Welkoopwinkel is goed
voor alle dieren voeders,
vitaminen en preparaten.
Voorts ruime keuze uit
een collectie voeder- en
drinkautomaten, borstels,
riemen, manden, kooien,
vlooienbanden, enz.

wel koop

UIT VOORRAAD LEVERBAAR:
Grenen schroten 6 en 8 cm werkend
Vuren schroten
Paramapein schoten
Vuren rabbat
Grenen rabbat
Grenen kraal

Welkoop
ideeënhoek

altijd alles voortuin, dier, hobby en doe-het-zelver

Gen 8cm werkend

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

6 cm werkend
14 cm werkend
14 cm werkend
14 cm werkend

• Tegen uiterst LAGE PRIJZEN
• MOOIE KWALITEIT

Verder alle
balk- en plankhout

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

SANITAIR
IN DIVERSE KLEUREN
te veel om op te noemen.

— Behang
— Wandweef sels
— en kurk
Doe-het-zelf -centrum

HARMSEN

DAN

BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamNAAXi

Wapen- en Sporthandel

Martens
tteeds

Zutphenseweg

Joeltrefftnél

Vorden

heden zowel nieuw als onderhoud:

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

Neem nu een A.N.W.B.-Lidmaatschap BIJ DE RABOBANK
- 'n veilig idee voor uw vakantie & onderweg -

