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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

MODESHOW GESLAAGD

tevens een groot aandeel in het geheel
evenals Lucie de Lange die voor de
"vrouwelijke" noot zorgde. In de show
werden vele politici en vooraanstaande
Nederlanders op de korrel genomen,
terwijl de welvaart van deze tijd op een
speciale en spitse manier onder de loupe
werd genomen. Het publiek moest zeer
attent zijn om het snelle tempo waarmee
het programma gebracht werd te kunnen blijven volgen. Na afloop overhandigde mevr. Sikkens de artiesten de
welverdiende bloemen en zorgde het
publiek voor een klaterend applaus.

Grote gospel-avond

Maandagavond werd in zaal Smit een modeshow gehouden door de fa. Lammers
(mode), fa. Dijkerman (bloemsierkunst), Siemerink (optiek & sierraden) terwijl
Bakkerij Van Asselt voor de inwendige mens zorgde. De opbrengst was voor het
Holy Spirit Hospital in Bombay.
De vijf dames die voor bovengenoemd doel showden hadden veel eer van hun
werk, want de zaal was goed gevuld. Speciaal de grote maten kwamen goed uit de
bus, tijdens deze avond, wat ook de specialiteit is van de fa. Lammers. Voor de
dames was er veel keus, en men kreeg een goed overzicht van wat de mode al zo zal
zijn in het komende seizoen.

Statenlid te Bokkel
voor CDA-Vorden
over streekplan
Oost- Gelderland
"Het
Streekplan
Oost-Gelderland"
vormde de hoofdmoot van de door het
gemeentelijk CDA-verband belegde bijeenkomst, die goed bezocht werd. CDAvoorzitter de heer Hordijk sprak het
welkomstwoord speciaal tot de heer A.
Th. te Bokkel, lid van het college van
Gedeputeerde Staten van Gelderland.
De voorzitter vestigde in zijn openingswoord de aandacht op de verkiezingen
voor leden van het Europese Parlement
op 7 juni aantstaande. Meer dan 180
miljoen Europeanen zullen samen 410
afgevaardigden mogen kiezen. Hoewel
elk Europees land verschillend is en een
andere achtergrond heeft zijn er veel
overeenkomende grondslagen. Alleen
met steun van de achterban kan het
lukken om tot eenheid te komen. We
moeten dit alles in groter verband zien;
coördinatie in Europa is noodzakelijk,
dan zal alles veel eenvoudiger gaan.
Na het verslag van de kascommissie bij
monde van de heer Geerken, en het
financieel verslag 1978 van penningmeester de heer A. Hartelman volgde
benoeming van de heren Geerken en
Norde in de kascommissie 1979. De heer
te Bokkel van GS besprak hierna het
onlangs goedgekeurde Streekplan voor
Oost-Gelderland. Het Streekplan dat
veelal wordt voorgesteld als een bestem-

mingsplan is in wezen een aantal hoofdlijnen waarbinnen de gemeenten moeten
functioneren. Uit de gehouden voorlichtingsbijeenkomsten en discussieavonden zijn een aantal dingen gerold
die in het plan zijn gerealiseerd. De 1643
bezwaarschriften (waarvan 1200 uit de
agrarische sektor) vormen voor een groot
deel een soort wantrouwen in de vorm
van "Nu kan ik mijn bedrijf niet meer
uitoefenen". Spreker bestreed dit met
klem. Aan de hand van gestelde vragen
ontspon zich een aangename en leerzame discussie onder meer ten aanzien
van het woningbeleid, de categorieindeling voor de agrariërs enz.

Tekstpierement met
Jos Brink op volle
toeren
Als laatste onderdeel van het winterprogramma had het bestuur van de Stichting Dorpscentrum het bekende cabaretprogramma "Tekstpierement" naar
Vorden gehaald dat een programma
bracht onder de titel "Van wie zou dat
nou zijn". De zaal was voor deze
gelegenheid totaal uitverkocht. Aan
Tekstpierement werken mee JOs Brink,
Frank Sanders, Lucie de Lange en
pianist Henk Bokkinga. Genoemd viertal bracht een sprankelende show met
liedjes en schetsen dat in een snel tempo
werd gebracht.
De teksten waren van Annie M. G.
Schmidt en Jos Brink welke laatste blijk
gaf een uitstekend vakman te zijn.
Frank Sanders die de regie voerde had

Gemeentenieuws
gemeente Vorden
Aan de orde komt deze week het volgende onderwerp:
1. DE RAADSVERGADERING VAN DINSDAG 27 MAART A.s.
Op de agenda van de openbare raadsvergadering van dinsdag 27 maart a.s. komen
de volgende punten voor:
1. Verdaging beslissing op beroepschrift van mevrouw P. J. M. HoefnagelsBlommesteyn te Maasland;
2. Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van collectebussen;
3. Goedkeuring wijziging statuten Stichting tot Huisvesting van Bejaarden te
Vorden;
4. Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van pannesets voor "TafeltjeDek-Je";
5. Beschikbaar stellen extra krediet voor de aanschaf van materialen ten behoeve
van de openbare kleuterschool „Het Kwetternest";
6. Bijdrage in exploitatie-tekort overdekt zwembad in Zutphen over de jaren
1977 tot en met 1979;
7. Diverse begrotingswijzigingen.

zegde toe opnieuw een standpunt in te
nemen aan de hand van de gegevens over
de herkomst van de bezoekers van het
bad. Het verzoek van Zutphen om
dertien mille per jaar te betalen wordt
door B&W van Vorden afgewezen. Dat
bedrag is namelijk gebaseerd op het
percentage bezoekers dat uit Vorden
komt en dat 2 procent bedraagt. Het
geraamde tekort van het overdekte voor
1979 is/767354,-.

Krediet aanschaf
kollektebussen

wijk van Ouderling Fokkink, ten noorden van de spoorlijn Vorden-Ruurlo. De
voorzitters van de kerkvoogdij en van de
diaconie hopen te vertellen over het werk
van genoemde colleges, terwijl er ook
aan de hand van dia's verteld wordt over
Israël.

De meerderheid van het college van
Zaterdagavond 24 maart afs. wordt in e B&W is voor afschaffing van de kollekGeref. Kerk, Zutphenseweg 13 te Vor- telijsten. De meningen van de leden van
Gelezen... en gedaan?
den een grote gospelavond gehouden, de commissie algemeen bestuur zijn over
ten bate van het kindertehuis Samuel te deze kwestie verdeeld. In verband met Heeft u vorige week in "Contact"
Paramaribo in Suriname.
de aanschaffing van de lijstkollektes gelezen het verhaal over Alternatieve
Medewerking zullen verlenen: Het be- willen B&W kollektebussen aanschaf- adoptie in het kader van: 1979, het jaar
roemde negerkwartet "de Brada's" uit fen. Zeventig bussen zijn nodig, hetgeen van het kind...? En, heeft u er ook wat
Rotterdam en het negerkwartet van betekent dat de raad gevraagd wordt aan gedaan? Velen van ons vast en zeker
wel. Erg fijn. Hartelijk dank. En, het
naam " The Rising Stars". Zij brengen ruim duizend gulden te voteren.
kan nu ook nog.
gospels en spirituals. Bovendien is er
Truus Simons, bekend door haar vele Tafeltje Dek-je heeft nieuwe pannensets
grammafoonplaten, met solozang en nodig. In 1976 stelde de gemeente een
gitaar. De algehele leiding berust bij Ds. krediet beschikbaar voor in totaal 15
Jaap Zijlstra, die bovendien enkele van pannensets, die in bruikleen een Tafeltje
zijn gedichten zal voordragen. Dit wordt Dek-je werden uitgegeven. Inmiddels
een bijzondere avond met zang en heeft de organisatie uit eigen middelen
muziek van klasse, opgezet om er samen twee nieuwe sets aangeschaft, maar nu
van te genieten en om geld bijeen te de behoefte aan warme maaltijden blijft
brengen voor een Christelijk kinderte- toenemen stellen B&Wvoor nog eens
huis in Suriname, dat zich ontfermt over ƒ 2500,- beschikbaar te stellen. De raad Het vocaal ensemble "Raphael" uit
vonderlingen en weeskinderen. De toe- zal verder worden voorgesteld ten be- Laren (NH) heeft zondagmiddag in de
gang is gratis en iedereen is van harte hoeve van de openbare kleuterschool Christus Koningkerk de oude kerkwelkom.
"Het Kwetternest" in totaal ƒ 800,- muziek in de liturgie doen herleven. De
In een collecte hopen we veel geld voor beschikbaar te stellen voor het aanschaf- doelstelling van het Ensemble, dat onder
het mooie doel te verzamelen.
fen van twee verkleedbankjes en een leiding staat van dirigent Jan Peerik, om
kofferschrijfmachine.
de aanwezigen door de kracht van de
kerkmuziek een gevoel van openheid,
blijdschap en harmonie te geven en hen
te brengen tot verdieping om de andere,
hogere werkelijkheid te ervaren, is geheel gerealiseerd. Wat hier door het uit
zeven dames en vijf heren naar voren
werd gebracht, grenst bijna aan beroepswerk. Naast hun normale dagtaak
De raad van Vorden wordt dinsdaggeven de leden van het ensemble alle
avond 27 maart voorgesteld over 1977
vrije tijd voor repetities. Het repertoire
t/m 1979 symbolisch vijf mille per jaar
omvatte vijf eeuwen kerkmuziek van de
bij te dragen in het exploitatietekort van
edelste soort. Dirigent Jan Peerik had de
het overdekte Graaf Ottobad te Zutsympathieke groep met sobere gebaren,
phen. Vanaf 1980 dan te bezien of dat
volkomen in de hand en wist de meest
bedrag aan de geldontwaarding moet Bijeenkomst van de Raad van Kerken
worden aangepast. B&W zeggen van De Raad van Kerken te Vorden, waarin subtiele nuances te realiseren. Nadat de
mening te zijn dat ten opzichte van vertegenwoordigd zijn de R.K. paro- heer A. Hartelman namens het kerkbeandere centrum-voorzieningen die de chies, de Hervormde gemeente en de stuur een welkomstwoord had gesproken
gemeente Zutphen en ook gemeenten als Gereformeerde kerk, belegt een bijeen- had het ensemble als openingsnummer
Doetinchem, Deventer en Lochem bezit- komst op a.s. maandagavond 26 maart. genomen - alle stukken werden a capella
ten, de bijdrage aan het overdekte bad Deze bijeenkomst is uiteraard bestemd gezongen - het Gregoriaanse Roarate
als een symbolische tegemoetkoming voor alle leden van de plaatselijke Raad Caeli, dat al direct een hoog niveau
moet worden gezien, zonder dat dit van Kerken, maar dit keer worden ook bereikte. Opvallend zuiver was het Ecce
konsekwenties voor deze andere voor- genodigd de pastoor en de plaatselijke Concipies van J. Gallus, evenals het gaaf
zieningen heeft, waarvan ook inwoners predikanten als ook enkele leden van de vertolkte Ave Maria van Gombert.
parochieraad en van de kerkeraden. De
van Vorden gebruik maken.
heer van Hout, secretaris oecumenische Zondagmorgen werden de eucharistieUit een onderzoek is gebleken dat de aktie en belast met het contact met de vieringen, zowel in de Christus Koningmeeste buurgemeenten die ook van het plaatselijke raden van kerken, hoopt kerk als de Antoniuskerk Kranenburg,
Graaf Ottobad gebruik maken, geen of aanwezig te zijn om samen te overleggen muzikaal verzorgd door het ensemble
ook een bijdrage verlenen die onaf- wat de plaatselijke Raad van Kerken "Raphael", eveneens a capella. Dit
hankelijk is van het exploitatietekort. doen kan en welke stimulanzen de internationaal bekende Ensemble geeft
De gemeente Vorden komt met de landelijke Raad van Kerken geven kan. jaarlijks meer dan 150 uitvoeringen.
betaling van de vijf mille een toezegging Stellig een belangrijke bijeenkomst voor
DIENSTREGELING APOTHEEK
na die al in 1975 aan het gemeente- het functioneren van de oecumene-inbestuur van Zutphen is gedaan, Zutphen Vorde n.
De apotheek is van maandag t/m
vroeg de buurgemeenten toen bij te
vrijdag van 8.00-18.00 uur geopend.
dragen in het exploitatietekort van het Wtfkavond in Medler en omgeving
Zaterdags, zondags, feestdagen en 's
Uitgaande van de Hervormde gemeente avonds kan men aanbellen aan de
bad.
zal er D. V. op woensdagavond 28 maart apotheekdeur voor recepten en spoedDe door Zutphen voorgestelde formule een wijkavond gehouden worden in het gevallen.
vinden B&W van Vorden echter aan- clubhuis aan de Ruurloseweg op het
vechtbaar. Men voelde meer voor een Medler. Deze wijkavond-gemeente- OPENBARE BIBLIOTHEEK
symbolische bijdrage van vijf mille en avond is bestemd voor de gezinnen in de geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.3021.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.

Vocaal ensemble
"Raphael"
in Christus
Koningkerk

College wil vy f mille
bijdragen aan
zwembad Zutphen

KERKEN

WAARSCHUWING!!

De laatste dagen werden verscheidene mensen opgebeld door een mevrouw welke beweert lid te zij van de zogenaamde "Organisatie van Plattelands Geestelijk Gehandicapte Kinderen".
Ze vraagt of de mensen bereid zijn om hun medewerking te verlenen aan
deze aktie in de vorm van het kopen van stukken zeep. De opbrengst
hiervan zou dan ten goede komen aan de gehandicapte kinderen zoals in
bovengenoemde organisatie beschreven.
De politie, die de zaak niet vertrouwde, heeft informatie ingewonnen bij
het bestuur van de "Organisatie Stichting Nederlandse Gehandicapten"
over het bestaan van een organisatie waarvan de mevrouw zegt lid te zijn.
Het bestuur liet weten dan er geen organisatie met een dergelijke naam
bestaat en betreurt het dat mensen onder het mom van 'aktie voor het
goede doel' inspelen op het medelijden van verschillende mensen en op die
manier proberen geld te verdienen.
De politie waarschuwt iedereen er dan ook voor om vooral geen zeep te
kopen wanneer er mensen aan de deur komen die zich voordoen als zijnde
leden van bovengenoemde organisatie.
"TRAP ER NIET IN, BETAAL DE ZEEP NIET"

De raadsvergadering begint om 19.30 uur en is voor een ieder toegankelijk.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN
^Kerkdiensten]
HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 25 maart 10.00 uur Ds. J. C.
Krajenbrink; Kapel de Wildenborch,
10.00 uur Ds. J. Veenendaal.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
Kand. N. J. Dekker, Olst.
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 dagelijks: 12.00 13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.
ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
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 9.00-9.15 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
K. L. Dijkstra, Varsseveld, tel. 083521432; W. F. Haccou, Vorden tel. 057521908. Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand maart mevr. Takkenkamp. Tel. 1422; Gaarne bellen tussen
8.00 en 9.00 uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.
OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.) Tel. 057531778.
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
BRAND MELDEN
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333
05753-2345.
>
i
POLITIE
STANKMELDINGSNUMMER
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455 nr. voor geheel Gelderland 085-452220

MAATSCHAPPELIJK WfcKK
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.

A&O
KOOPJ6S-.

SUPERMARKT ALBERS. Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 057521232
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Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon
BAS
Die bij het H. Sacrament van
het doopsel de namen zal ontvangen
BASILIUS - ARNOLDUS HERMANUS
Bernard en Rieky
Helmink
C aria
7251 DK Vorden, 19 maart
1979, Zutphenseweg 24
Peter: Ben Gerritsen
Meter: Ineke Helmink
Wie heeft per vergissing een
zwarte jopper meegenr men
op 10 maart j.l. bij het feest
van Kranenburg Belang.
Ruilen bij Café Schoenaker,
Kranenburg.
Meisje, bijna 16 jaar, .zoekt
werk voor zaterdags in huishouding of winkel.
Tel. 05752-6851.

PAASEITJES
l O soorten is mooi
BANKETBAKKERIJ
WIEKART
Te koop: aanhangwagen 160 x
90x30. Prijs ƒ 550,-.
T. Eggink, Kostedeweg 5,
Vorden.

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

Ook voor uw reparaties
Te koop: Wasmachine AEG
Turnomat en strijkmachine
„Tefal". Nieuwstad 33, tel.
1987, na 18.00 uur.
Aangeboden: Volkstuin, te
bevragen bij G. Bonk, Komvonderlaan 6, Vorden.
Te koop: Klassiek bankstel, 4zits en 2 fauteuils. Het Kerspel
16. Tel. 05752-2276.

PAASEITJES
20 soorten is veel
BANKETBAKKERIJ
WIEKART
Te koop: 1.80 ha eerste snee,
kuilgras bij de Wildenborch.
Rossel,
Deldenseweg
6,
Vorden. Tel. 1439.
Begin het voorjaar met een
nieuw
- tour-, sport
-oftrimfiets
Maar dan een FONGERS!
Barink, Nieuwstad 26.
Te koop: enige schapen, 350
meter schapengaas,
veeaanhangwagen, elektrische
gitaar met versterker en luidspreker. H. Kup, Het Elshof
10, Vorden. Tel. 2539.
al uw
BROEKEN
groot en klein.
Moet U op de markt bij
ANDRÉzijn.

Dir. B. H. J. de Regt.

Lente Snit

Na een voorbeeldig gedragen langdurige ziekte overleed, voorzien van de Sacramenten der zieken, mijn
geliefde zorgzame man

Ten gerieve van alle partikulieren, die geen zelfstandig
bedrijf uitoefenen, houden wij
SPECIALE ZITAVON DEN op het volgende adres:

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART

JACOBUS CORNELIS VAN SCHAGEN
geboren op 29 april 1907

VORDEN, Ruurloseweg 21 (tel. 05752-1485)

Burg. Galleestraat - Vorden - Tel. 1750

dinsdag 27 maart

Specialiteit: ZWANENHALZEN

S. van Schagen-Kruip
Vorden, 15 maart 1979
Het Jebbink 12

Speciaal op deze avond van 19.00 tot 21.00 uur
zullen wij gaarne met U de gegevens bespreken
inzake het invullen van uw aangiftebiljet

O.LSchool - dorp
„Kom 'r es in
en kijk 'r es rond"
OPEN HUIS

De begrafenis heeft 19 maart te Vorden plaatsgehad.

Nog onverwacht nam de Heer tot Zich onze lieve
moeder, groot en overgrootmoeder en schoonzuster
HENDRIKA JOHANNA
VAN HEERDE-MULDER
weduwe van H. van Heerde

INKOMSTENBELASTING 1978
RUURLOSEWEG 21 - VORDEN - POSTBUS 8 - TELEFOON 05752-1485

in school op vrijdagavond
30 maart a.s.
van 7 uur tot half 10.

op de leeftijd van 88 jaar.

Tentoonstelling

Vorden: H. van Heerde
D. van Heerde-Wassink
Halle: H. J. H. Hoftijzer-van Heerde
J. H. Hoftijzer
Brummen: H. E. Dollekamp-van Heerde
W. Dollekamp
Zelhem: J. H. J. Wassink-van Heerde
H. Wassink
Vorden: N. van Heerde
klein- en achterkleinkinderen

op het gebied van handvaardigheid
van voorwerpen door de leerlingen
zelfgemaakt.
Tussen door vertoning van dia's uit
vroegere jaren.
U bent van harte welkom!

JONGE FLORIJN
11,95
COEBERGH BESSEN
11,25
CINZANO VERMOUTH Rood of wit 4,95
HEETMAN DUTCH CREAMcoc.aii9,95

Bouwbond N .V. V.

Vorden, 18 maart 1979
Molenweg 9

PAASVERZILVERING
VAKANTIEBONNEN

De rouwdienst waarbij u wordt uitgenodigd zal worden gehouden donderdag 22 maart om 13.00 uur in de
Hervormde kerk te Vorden, waarna de begrafenis om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats zal plaatshebben.
Moeder is opgebaard in het rouwcentrum aan Het
Jebbink 4 te Vorden. Gelegenheid tot condoleren
woensdag 21 maart van 19.30 tot 20.00 uur in het
rouwcentrum.

Geldig t/m 4 april

Maandag 26 maart tussen 19.00 20.30 uur.

Slijterij - Wijnhandel

B. v. HACKFORTWEG 8 - VORDEN

SMIT

De Jeugdcommissie te Wichmond
organiseert, net zoals voorgaande jaren, een

JVtmaal zal een ernstig toneelspel

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat krachtens artikel 20 van de
Woningwet bij besluiten van Gedeputeerde Staten
van Gelderland d.d. 6 maart 1979 nr. 1524/235-RO
110, en nr. 1524/209-RO 110 zijn goedgekeurd de bij
raadsbesluit van 19 december 1978, nr. 14, vastgestelde „Verordening tot 15e wijziging van de Bouwverordening" en de bij raadsbesluit van 30 januari
1979, nr. 4 vastgestelde "Verordening tot Ie wijziging
van de bouwverordening Logiesgebouwen".

„De stap terug"
geschreven door Bart Peets, in 3 bedrijven, worden opgevoerd.

A

De zaak die achter
u staat met veel méér
dan verf alleen.

dit zal worden gehouden op

30 en 31 M AART
in het St. Ludgerus-gebouw
Aanvang 19.30 uur.
KAARTEN IN VOORVERKOOP vanaf 23 maart
bij Kapper Weide te Wichmond.

Genoemde verordeningen, die op 24 maart 1979
inwerking treden, liggen vanaf heden gedurende 3
maanden ter secretarie voor een ieder ter inzage en
zijn tegen betaling van kosten algemeen verkrijgbaar
gesteld.

Een schilderklus is méér dan de kwast indopen
en verven. De juiste voorbereiding bijvoorbeeld is
het halve werk. De beloning voor de moeite is een
extra fraai eindresultaat. Wie met overleg te werk
gaat is gebaat bij goede adviezen. Die krijgt u bij de
Histor-winkelier, de vakman. Gratis bij elke bus verf.
Adviezen en tips, die zich uitstrekken van de juiste
materiaalkeuze tot passende kleurenschema's. Vraagt
u maar wat u weten wilt: Wij zijn ervoor. Samen met u
en het uitgebreide Histor-assortiment maken we er iets
moois van.

In verband met een interne verbouwing
zijn wij

Vorden, 21 maart 1979

a.s. woensdag 28 en
donderdag 29 maart
's morgens

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de Secretaris,
de Burgemeester,
J. Drijfhout

Telefoon 1391

TONEELSTUK

Gemeente Vorden

Mr. M. Vunderink

gesloten

Vc

Te koop: Bankstel, Margrietlaan 25, Vorden.

Administratiekantoor Vorden B.V.

Weekend-reklame

Ledenvergadering
VORDENSE
MARKTVERENIGING

Haal op die krant.
Loopt u met verfplannen rond, haast u dan naar
onze zaak. Er ligt een handige Histor-krant voor u
klaar, boordevol adviezen en tips.
Kijk, lees en vraag gerust nader, als iets nog niet
helemaal duidelijk is. De Histor-winkelier staat achter u.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

op woensdag 28 maart a.s.
Te koop: z.g.o.h. bromfiets,
Yamaha, met knipperlicht,
valbeugel en helm.
't Wiemelink 17, Vorden.

Doe-het-zelf-centrum

's avonds 8 uur in Hotel Bakker.

l ten have holding vorden bv %

Het Bestuur

PAASEITJES

Weggevlogen: groene grasparkiet met ring. Terug te bezorgen bij Ellen de Weerd, Het
Wiemelink 23, Vorden. Tel.
05752-1870.
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 05618214.
Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

Schoolstraat 6 - 8, Vorden
Telefoon 05752-1486

momenteel is er op onze adm. afdeling
plaats voor een

30 soorten is geweldig
BANKETBAKKERIJ
WIEKART

receptioniste/
telefoniste/typiste

Dames-jacks

HARMSEN
HisiorVerf. Eer van je werk.

Voor de funktie achten wij het diploma
MAVO als minimaal en een redelijke
kennis van de Engelse en Duitse taal
strekt tot aanbeveling.

met capuchon
in de kleuren
cream, groen en roestkleur
Alle maten

Bouwbedrijf Jac. van Campen

Geboden wordt een prettige werksfeer
en een goed salaris.

Zelhem b.v. - Tel. 08342 -1054

Zij die geïnteresseerd zijn in deze veelzijdige zelfstandige funktie en i. 18 tot
20 jaar oud, kunnen hun sollicitaties
schriftelijk richten aan:

vraagt: VAKBEKWAME

textiel en mode

/chooldermon

ten have holding vorden bv j
1
Industrieweg 8

f

Postbus 55 7250 AB Vorden

Tel 05752-2244

I

%

!

TIMMERLIEDEN,
METSELAARS,
OPPERMAN
Adres: Ruurloseweg 25, 7021 HB ZELHEM.

Boodschappen halen
bgVivoisde
waard.

CHOWJVX HQGQ.

m

!

m

Supermarkt Oonk,
^Bv

Smidsstraat 2, Vonden.
^^ ^^ <^ ^ ^ibM ,—^ .^^^A^^^^^j ^^c^k

^r

ft

l^^.**^M rf~fc^r^

Donderdag 22 maart 1979

Tweede blad CONTACT

met
jeugdige
elan

j ten have pi od n kt ie
heeft zich gespecialiseerd in het leveren en monteren van komplete installaties t.b.v. de veevoeder-, chemische en genotmiddelenindustrie.

/ong van stijl en
leuk van lijn.
Helemaal in de
nieuwe modetrant
met die speelse
plooitjes in
taille en
schouderpas, het
kittig afgeronde
kraagje,
de aangeknipte
mouwen
en nonchalante
bindceintuur

Op korte termijn kunnen wij plaatsen

CO 2 lassers en
konstruktiebankwerkers
Wij bieden:
— interessant werk
— gunstige financiële voorwaarden
— goede pensioenvoorziening
— reiskostenvergoeding
— verstrekking van werkkleding
Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten
aan

TEN HAVE PRODUKTIE B.V.
Industrieweg 8 te Vorden.
Inlichtingen tussen 8.00 - 16.30 uur, tel. Q57522244 of na werktijd tussen 18.00-19.00 uur
tel. 08342-1949.

i

En ü, wat zoekt u
bij de Amro Bank?
mF

*»»&a^^iiUHBKn8b^.

Industrieweg 8 Postbus 55 7250 AB Vorden Tel 05752-2244

ZUTPHENSEWEG 29. VORDEN
TEL. 05752-1771

Wij zoeken voor twee schoolgaande kinderen, die door gezinsomstandigheden tijdelijk
niet thuis kunnen zijn, een
gezellig gezin in de driehoek
Vorden-Lochem-Ruurlo.
Verdere inlichtingen bij Jeugd
onder Dak, centrale voor
pleeggezinnen en huisvesting
jongeren, Bergstraat 45-49,
Deventer, telefoon: 0570012248.
Te koop: keukenblok met 4
bovenkastjes, eventueel met
koelkast. Tichelkuilen 207,
Zutphen. Tel. 05750-21301.

OPENHAARD
BLOKKEN

Ook hier weer is Leolux zonder
meer ongeëvenaard.

Ongeëvenaard qua styhng en eleganoe
Maar het zou geen Leolux zijn als ook
niet het komfort navenant was Een
model om in alle situaties probleemloos
toe te passen Toegerust met z g
hangende rugkussens voor perfekt

komfort, daar waar het
— in de rug
Een ongeëvenaard zitoTJFwe

•

Branden + 2'/2 uur.
ƒ 2,85 per stuk

amro bank &n

KEUNE
Nijverheidsweg4, Vorden.
Te koop: jonge Duitse Herdershonden, 9 weken oud,
met prima stamboom, ingeënt
en ontwormd. G. Stokkink,
De Boonk 33, Vorden. Tel.
2684 ('s avonds na 5 uur.)

„Ik heb net een Eigen Huis
Spaarplan genomen. Dat was een
advies van de mensen hier. Gelukkig
maar... want ik spaar nu
autorrH&sch én met een extra hoge
rente. En als ik straks m'n hypotheek
via de Amro Bank regel krijg ik nog
een exWa-premie ook. Goed hè?"
Dorpsstraat 24 - R UUR LO
Raadhuisstraat 1 -VORDEN
Spalstraat 11 - HENGELO (Gld

Nu met uw open haard energie besparen door

Wat is tien cent?
/ 4,40 op 40 liter tikt aan
bij

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden
Te koop: Eng. Springer Spaniels, met stamboom, ingeënt
en ontwormd. J. Halfman,
Zelledijk 30, Hengelo Gld.
(bij de Varsselse school).

geboren:
Een zéér uitgebreide en
bijzonder smaakvolle serie
geboortekaarten.
Wij noemen haar:
Kennemer
Kaarten Kollektle
Dus: a. s. vaders en moeders,
kom tijdig bij ons langs en kies
op uw gemak uitde
133 verschillende
ontwerpen.
(Trouwens, u kende ons
misschien al wel via onze
unieke kollektie verlovings-.
huwelijks-en
dankbefuigingskaarten).

^n deze eeuw van techniek zijn we veel gewend,
maar met een open haard energie besparen is toch
wel revolutionair.
H.C.L brengt een gloednieuwe en
revolutionaire open haard op de markt. De achterwand van die open haard is in feite een verwarmingstank van dikwandig staal, waardoor het water van
de bestaande centrale verwarming stroomt.
Deze C.V. Cirkel Beluchtingshaard onttrekt haar
zuurstof niet aan de woonkamer, maar vanuit de
kelderruimte of direkt van buiten. Het voordeel
daarvan is o.a.:
a. geen zuurstofgebrek fn de woonruimte.
b. geen condensvorming op de ramen.
c. geen ontregeling van de bestaande C.V.
d. geen stof en as in de woonkamer.
Deze open haard wordt onderdeel van de C.V.,
omdat de verwarmingstank achter de haard wordt
aangesloten op de bestaande centrale verwarming
in huis.
Wordt de open haard aangestoken, dan zal de
thermostaat in de kamer de centrale verwarmingsunit uitschakelen, zodra de temperatuur waarop de
thermostaat werd ingesteld, is bereikt.

Dan neemt de open haard de funktie van de
C.V.- ketel over en verwarmt tevens de overige
vertrekken in huis.
Dit kan een forse energiebesparing aan aardgas
of olie betekenen.
Deze haarden zijn ook uitermate geschikt voor het
verwarmen van een vakantiehuis, zonder dat de
traditionele C.V.- ketel wordt toegepast. Een
expansievat en pomp kunnen worden aangesloten en dan beschikt men in dat vakantiehuis
over een volwaardige C.V.- verwarming.
Dit nieuwe en revolutionaire type open haard is
leverbaar als front-, hoek- (links of rechts) en
drie-zijden open haard. Deze open haard kan in
korte tijd worden ingebouwd en op de C.V. worden
aangesloten.
De afmetingen zijn 70 cm breed en 35 cm diep,
een zeer royale stookplaats.
Deze C.V. Cirkel Beluchtingshaard is van nut door:
1. direkte aansluiting op de dichtstbijstaande radiateur
2. direkte aansluiting van de hete retourleiding op de
C.V.-ketel
3. de combinatie met vloerverwarmingssystemen
4. de combinatie met verwarming door zonne-energie

Openingstijden:

Drukkerij
WEEVERS
Vorden
Tel. 1404

H. C. l BOUWCENTRUM

V

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

Maandag t/m vrijdag
van 9.00 t/m 12.30 uur
en 13.30 tot 17.00 uur.
Zaterdags van 9.00 12.30 uur.
Vrijdagavond van 19.00
tot 21.00 uur.

CV. CIRKEL
BELUCHTING

A.S. ZATERDAG CITROEN VOORTAARSEXPOSITIE

CX: ONOVERTROFFEN REISCOMFORT

De CX is er in talloze uitvoeringen: Confort, Super,
Pallas, GTi, Prestige, Break en
Familiale, Met benzinemotor,
al dan niet met elektronische
inspuiting.
Of met een fluisterende
diesel. Met een 4 of 5 versnellingsbak of met een C-maric.
De CX 2000 Confort kost rijklaar* f 24-735,-.

LI heeft al een GS voor
f" 14.800,- rijklaar*: de GSpécial.
Met een 1130 cm motor die
slechts l op 15,6 verbruikt, bij
90 km/h constant, en een top
van 149 km/h heeft.

De Citroen rijklaarijzen zijn complete en dus
eerlijke prijzen. Inclusief BTW,
leges, kentekenplaten, transportkosten, NL-sticker, tectylen volle tank.
inclusief de uniekeCitroën
Kroongarantie. Citroen prijzen, zuinige prijzen.

A.s. zaterdag staat onze voorjaarsexpositie in het teken van uitzonderlijk
comfort. En dus in het teken van de GS en
de CX, want wie over bijzonder comfort
praat, praat over de GS en de CX, omdat
beide auto's het resultaat zijn van pionierswerk op het gebied van comfortabel rijden.
En daarmee doelen we niet op allerlei
schijnbaar comfortabele snufjes, maar op
comfort dat schuilt in een zodanige bouw
en toerusting van een auto, dat de bestuurder kan reizen zonder vermoeid te raken. En
daarbij speelt ook de veiligheid een belangrijke rol, want wie in een veilige auto rijdt,
rijdt ontspannen, dus minder vermoeiend.
Niet voor niets zijn de GS en de CX
dan ook uitgerust met de karakteristieke
Citroen voorwielaandrijving en met het
roemruchte hydropneumarische veersysteem. Nog alrijd is dat systeem spreekwoordelijk voor het intensief samengaan
van comfort en veiligheid.
Het hydropneumarische veersysteem
is comfortabel omdat het de oneffenheden
van het wegdek wel opvangt, maar niet
doorgeeft aan de carrosserie. Het hydropneumatische veersysteem is veilig omdat
het de rijhoogte constant en de wielen
stevig en ononderbroken op de weg houdt.
Ook de rembekrachtiging op alle vier
de wielen draagt bij tot uw comfort en
veiligheid. Een lichte pedaaldruk is al
voldoende om zonodig bliksemsnel tot stilstand te komen. En dan is er de aëro
dynamische vormgeving. Beide auto's zijn
zo gebouwd dat ze rotsvast op de weg
liggen, dat de zijwindgevoeligheid uiterst
gering en het windgeruis minimaal is. Weer
zo'n combinatie van comfort en veiligheid.
Rest ons het comfort van de uitrusting.
Van de perfect gevormde stoelen, die het
lichaam optimaal ondersteunen, van de uitgekiend geplaatste bedienings- en controleorganen, en van al die grote en kleine faciliteiten die de bestuurder helpen om comfortabel en veilig te reizen. Want daarin ligt de
kracht van de GS en de CX. In die unieke
combinatie van comfort en veiligheid.
Wie dat zelf wil ervaren moet beslist
een bezoekje brengen aan onze expositie en
van die gelegenheid gebruik maken om de
GS of CX een dagje zelf uit te proberen
Het is u bij deze aangeboden.
Voor elke bezoeker aan onze expositie
hebben wij een aardig presentje

GS : COMFORTABEL, VEILIG, ZUINIG

Automobielbedrijf A Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo
tel. 05735-l 753
vrijdagavond geopend tot 21 uur.

De dierenartsenpraktijk
van

Als reaktie opDE SHOW
en als opening van het
Registeraccountants

NIEUWE
SEIZOEN
donderdag-,
vrijdag en zaterdag

Alkmaar
Amsterdam
Arnhem

Zaandam
Beverwijk
's-Gravenhage Hoorn
Leiden
Zutphen
Doetinchem Haarlem
Purmerend
Hoogeveen
Ede

Modecentrum

Ruurlo

iS Verplaatst naar de
WILDENBORCHSEWEG
NO.33
Het telefoonnummer is ongewijzigd gebleven:
1200

Spreekuren:
In ons kantoor te Zutphen is plaats vrij voor een

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

10% korting
op alle konfektie

A. SNIJDERS
H. S. v. d. MEULEN
A. J. G. LAUTEN SCHUTZ

Maandag t/m zaterdag 8.00 tot 9.00 uur
Spreekuren kleine huisdieren:
Maandagavond 19.00 tot 20.00 uur
Donderdagavond 19.00 tot 20.00 uur
Bestellen geneesmiddelen:
Indien mogelijk alleen tijdens de spreekuren.

NIvRA-STUDENTEN
(t/m algemeen deel) 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.
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.

AANBIEDING!!!
SHENILLE

SPREIEN
Diverse kleuren - VANAF .
Modecentrum

Ruurlo

35f-

show

A.s. zaterdag 24, zondag 25 en
maandag 26 maart van 9.00 -17.00 uur.

show

Grote traktoren- en
landbouwwerktuigenshow
verder alle hooibouwwerktuigen,
mestwagens, mengmesttanks, etc.
Zowel in nieuw als gebruikt.

o
(O

KUY

O
zetor£n fendt-DEALER

SLOOTSMID - LAREN IGLD.)

CO

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTAI

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

/TicHTine

DORP/CEflTRUm
Raadhuisstraat 6 - Telefoon 2722

Koffieconcert

ZONDAG 1 APRIL A.S.

LOTUSLAND

met medewerking van
RUDI VAN STRATEN
(organist van de Hervormde kerk te plaatse)

MAARTEN BOASSON

Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

Aanvang 11.30 uur
KAARTEN zijn vanaf 11.00 uur die morgen aan de zaal verkrijgbaar.

J 33 1 volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km.
TOYOTA Cressida De Luxe
...........
TOYOTA Corolla 30 Stationwagon
met gasinstallatie
....................
TOYOTA Corolla 30 De Luxe .........
TOYOTA Corolla 30 De Luxe - 4 deurs .
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé. . .
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé. . .
TOYOTA Corolla 30 De Luxe .........
TOYOTA Corolla 30 Automatic .......
TOYOTA Carina 1 600 De Luxe 4-drs . . .
TOYOTA Corolla 1 200 Economie 2 st. .
FORD Taunus 1600 L Kombi ..........
VOLKSWAGEN POLO L
............
CITROEN 2CV6
....................
CITROEN 2CV4
....................
SIMCA 1 100 GLS
...................
DATSUN CHERRY 1000 De Luxe .....
MAZDA 8 1 8 Coupé met schade .......
FIAT 127 E
.........................

1978
1978
1978
1 978
1977
1976
1977
1976
1 976
1978
1976
1977
1977
1973
1976
1976
1 974
1973

Bennie Wenting

Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256
Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Tapijt uit voorraad

Hubo-Dolphijn
14 DAGEN LANG

10%korting
BEHANG!
op alle voorraad

BARCHEMSEWEG 10 - RUURLO

o.a. meeneemprijzen

149,50

29,50

KAMPIOENSMOTOCROSS
500 CC SENIOREN + INTERNAT.
met o.a. G. Wolsink, G. Rond, P. Herlings enz.

zondag 25 maart
HARFSEN
verder: 250 cc sen. + intern,

en 50 cc.
Aanvang 13.30 uur -- Training vanaf 11.00 uur
CIRCUIT: PEPPELBOS, pijlen volgen.
Org. M.C. Hamac, onder auspiciën v. d. KNMV

'[autoccasion

Welkoop biedt
ruime keus
kijk maart

met drievoudige zekerheid:
1. Bovag garantiebewijs
2. Fiat dealer-garantie
3. 6 maanden omruil-garantie.
FIAT 127 rood
1974
FIAT 127 groen 20.000 km
1976
FIAT 127 3 deurs groen
1975
FIAT1273deursgeel
'
1975
FIAT 127 3 deurs speciaal rood
1975
FIAT 127 spec. 3 deurs rood
1977
FIAT 127 2 deurs blauw 30.000 km
1976
2x FIAT 127 spec. 2 deurs groen
1977
FIAT 127 2 deurs geel
1977
FIAT 127 900 L rood 2 deurs 20.000 km .. 1978
FIAT 128 geel
1972
FIAT 128 speciaal geel
1974
FIAT 128 speciaal geel 30.000 km
1976
FIAT 128 speciaal groen
1976
FIAT 131 special 1600 cc 2 deurs oranje . . 1977
FIAT 132 2000 cc groen metallic
1978
FIAT 124 Special rood
1972
MORRIS MIN11000 de luxe
type 1971
MORRIS MIN11000 de luxe - geel
1975
AUSTIN ALLEGRO 1100 de luxe . . . dec. 1975
MAZDA 818 coupé rood
1974
MAZDA 323 15.000 km
1977
DATSUN 100 A beige-geel
1977
PEUGEOT 304 SLS groen metallic
1977

WELKOOP TUINAANBIEDINGEN VOOR
EXTRA ZACHTE VOORJAARSPRIJZEN! ^I6 VAN<KT*K

Hobbyspade
Spear&Jackson
hobbyspade
Normale prijs2&3S
Knalprijs

Bloembak Eternit bloembak,
lichtgrijze uitvoering. Poreus
materiaal voor betere wortelbeluchting. Diam.40 cm,
hoog 20cm. Normale
prijs.30r5S
Knalprijs

M?

Knalprijs

au a u

VAM siertuincompost
Compost voor gazon,
tuin en border. Struktuurverbeterend, 50 liter.
Normale prijs

Specialisten met aandacht voor u.

Autobedrijf Teger B.V.
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon G5735-1426

Welkoop aktieprijs

Knalprijs

45
Potgrond Triomf potgrond,
óók voor verbetering van de
bodemstruktuur van de border
Prima voor de kweek van
perkplanten,
W~r~^mffö
80 liter. Normale
Welkoop aktie
prijs

Schoffel
Puton schoffel, gebogen
model, 14cm.
Normale prijsJ5r45"
Knalprijs

Schoffel
Puton schoffel, 'hart'
model, 14cm.
Normale prijsjv?5
Knalprijs
^^

Pootlijnset
Handig voorde
hobbykweker:
pootlijnset
bestaande uit 2
houten pennen en
20 meter kunststoflijn. Normale
prijs^4Ü'
Welkoop
aktieprijs

Jiffypots Kweekpotjesvoor
jonge plantjes, kunnen kompleet worden verplant.
10stripsè12potjes
(5cm vierkant).
Normale prijs^-2&
Welkoop aktieprijsj

Knalprijs

Astra Diamant steekbatsMet
gehard stalen blad
en essen
T-steel 90cm.
-±\\
Normale
fc
prijs25r4S
jjKnalprijs
i •

Koemest Houdt de grond
ca. 25 meter vruchtbaar metKomeco
slang 1/2".
organische
'*AA ^
mest in poederNormale
vorm, 50 liter.
Normale prijs

Slanghaspel
Funktioneel,
halfrond
model voor
muurbevestiging. Voor

| Hak
[ Puton hak, recht model
(14cm), ideaal voorde
hobby-g roentekweker
Normale prijs 5^&

Spade Professionele
Spear & Jackson spade
met blank, stalen blad en
extra lang gesloten
huis. Kompleet met
essen T-steel, lengte
81 cm. Normale prijs
£&* Welkoop
aktieprijs

46?

TUINKRANT BOORDEVOL TIPS EN EXTRA
AANBIEDINGEN!
De Welkoop tuinkrant nog niet ontvangen...? Vraag een gratis
exemplaar in de Welkoopwinkei! Vier pagina's vol tips, tuinideeën
en extra aanbiedingen voordetuinenthousiast.
Baco hobbykassen en gereedschappen, meststoffen en tuinafscheidingen, zaden en gewasbeschermingsmiddelen.
Kortom... keuze uit een assortiment dat 1001 artikelen voortal van
tuintoepassingen omvat! Welkoop tuinkrant 1979.

welkoep

R.K. Lagere agrarische school
Groenlo
Berend van Galenstraat 1, tel.: 05440-1691.

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

wij houden "open dag'

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

zondag 25 maart a.s.
van 11.00 tot 15.00 uur
in ons schoolgebouw.
Iedereen die belangstelling heeft voor het hedendaags agrarisch onderwijs is van harte welkom.
Tevens
tentoonstelling van een gedeelte
van de oude boeren gebruiksvoorwerpen die op 8
april t.b.v. de vastenaktie verkocht zullen worden.

Alle soort6n
bouwmaterialen in
steen, kunststof etc.
Grote kollektie
keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden
mogelijkheden
Open haarden.
hout/ gas/
elektrisch
Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak
en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,
tegels, patioblokken
etc.
Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,
asbest etc.
Voor de agrarische
sektor betonroosters.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.
Dakbedekkingsmaterialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrichtingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

JL

Zoekt ueen EXCLUSIEF RUSTIEK
MEUBEL IN HET BETERE GENRE

Tuin
er eens m...

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 - of gelakt.

en bekijk de mogelijkheden
aan onze zaak met
D TUINMEUBELEN
D TUINLAMPEN
D SIERBESTRATING
D BLOEMBAKKEN
D PATIOBLOKKEN etc.

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

BI JENHOF's Fijnhout Bewerking

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur,
vrijdags tot 21.00 uur,
zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur
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

holislag ruurlo

Industrieweg 2, ,
Vorden
Tel. 05752-1216 *

bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735-2000*

22-23-24-26 NRT.

TOYOTA

met 4 nieuwe modellen
w.o. de Toyota Tercel
****•*•¥•***
met voorwielaandrijving en onafhankelijke wielophanging.

En nog steeds als enige 2 jaar garantie ongeacht de te rijden
kilometers.

SHOW
BENNIE WENTING

TOYOTA

Spalstraat 28 - 30, Hengelo

maakt uw keus wel heel eenvoudig

Tel. 05753- 1256
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Plattelandsvrouwen
Stofexplosie te Vorden
veroorzaakte felle branden en diverse gewonden
bespraken
thema
™
« •
"Het belangrijkste van deze oefening is om de onderlinge verbindingen te testen.
In het begin liep het wat traag maar men raakte al spoedig op elkaar ingespeeld. Ik
kan dan ook niet anders stellen dan dat deze oefening naar wens is verlopen",
aldus bekommentarieerde de heer C. te Velthuis, toekomstig brandweerkommandant in Vorden, maandagavond de oefening die in Vorden werd gehouden en die
onder leiding stond van de heer te Velthuis.

Aan deze oefening namen de brand- De brandweer uit Deventer, stelde voor
weren uit Vorden, Zutphen en Warns- deze oefening de kommandowagen beveld deel; EHBO Vorden; reservepolitie
Vorden en Gorssel. De oefening op zich
behelsde een zeer krachtige stofexplosie,
waardoor in de omgeving van de Burg.
Galleestraat en de Stationsstraat diverse
branden uitbraken, terwijl overal verspreid slachtoffers vielen.

schikbaar, terwijl de gewonden met de
ziekenauto's van het Rode Kruis uit
Zutphen werden getransporteerd. In
totaal namen circa 100 personen aan de
oefening deel. Onder de aanwezige
toeschouwers onder andere burg. Vunderink uit Vorden en de brandweerkommandant uit Deventer. Na afloop
kwamen alle medewerkers in 't Pantoffeltje bijeen voor een nabespreking.

De explosie werd tegen 19.30 uur doorgegeven aargde alarmcentrale te Deventer die meteen de brandweer en de
EHBO uit Vorden opriep, welke zeer
snel op de plek des onheus arriveerden.
Omdat de explosie een dergelijke grote
omvang had waardoor de Vordense
brandweer het karwei niet alleen kon
klaren, werd de hulp ingeroepen van de
brandweren uit Zutphen en Warnsveld.
Eerst genoemde arriveerde met de ladderwagen zodat onder andere gewonden
van het dak van de Coöperatie gehaald
konden worden. (Deze gewonden werden "gespeeld" door leden van de
Jeugdsoos uit Vorden).

Bi'j ons in d'n Achterhook

afasie

Weerveurspeller wean volt ok neet met. Ene Jan Pelleboer had
ons veur dizzen zaoterdag en zondag niks gin goed belaoft, allene
maor weer waorbi'j i'j zinne kregen um in bedde te blieven liggen.
Maor 't veel achteraf maor geweldug met. De zunne krege w i ' j
zowaar nog te zeene, wi'j waarn jao haos vegetten hoe 't ding d'r
uut zag. Mien vrouw wol mien metene maor an 't opruumen
hemmen met 'n kraom. Boerenkool- en pruutkoolstrunke waor 'k
mien allene maor an eargerd hebbe. Eers zaod zaaien, uutplanten,
schone holl'n en wat he'w d'r van ehad? Niks, alles kats bevroorn,
un hoop geal'n pap die'j zo op de meshoop kont gooien. Maor
goed, lao maor waaien, 't veurjaor is t'r in ieder geval en 't
ankommen en dan kan alles weer veurruut. De bouwvakkers kont
zo weer met de kotte bokse an op de steigers en da's hier in
Vorden ok nog wel neudug. Bi'j Nolle Stoelman heb ze mien un
koele achter 't huus emaakt. 't Dachte eers dat e met varkens wol
beginnen en d'r un mengmeskelder wol maken. Maor 'n
annemmer vetell'n mien dat e now beide jonges in de zaak hadde
en 't zo groot wol maken dat e ze ieders in un hook an 't wark kon
zett'n. Dan kregen ze teminsten gin ruzie. Now, da's dan goed
bekekken.

Het eendagsbestuur van de afd. Vorden
van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen organiseerde een avond waarbij het
thema afasie centraal stond. Voorzitster
mevr. Enzerink-Schurink verwelkomde
in haar openingswoord mevr. Drenth
logopediste en de heer Rexwinkel, maatschappelijk werker van het P.W. Jansen
ziekenhuis te Almen. De dames waren
duidelijk onder de indruk van de uitleg
die beide sprekers gaven over mensen
die aan afasie lijden. De volgende
bijeenkomst van de Plattelandsvrouwen
is op 5 april (culturele avond samen met
de GmvL en Jong Gelre) terwijl mevrouw
Weeda op 5 april een lezing zal houden
over het onderwerp "Veranderingen in
het gezin".

L.R. De Graafschap

Wilp winnaar EHBO wedstrijden
Zaterdagmiddag vonden in de kantine
van de Enk de voorronden van de EHBO
plaats om het kampioenschap van Gelderland. Deelnemende ploegen waren
Zutphen, Beekbergen, Vorden, Hengelo, Neede, Gorssel, Varsseveld en Wilp.
De teams bestonden uit drie EHBO-ers,
die alleen eenzelfde opdracht moesten
uitvoeren. Het optreden van de teams

werd beoordeelt door de jury bestaande
uit dokter Doornbos, Ruurlo en de
kaderleden Schuttert en Messet uit
Doetinchem. Voorzitter Doornebos gaf
een toelichting op de verrichtingen van
de ploegen. Uiteindelijk plaatsten zich
Wilp met 118 punten en Varsseveld met'
117 punten voor de finale welke op 21
april in Hedel zal worden gehouden.

Maart
22 Herv. Vrouwenbeweging Kapel
23 Volleybal Jong Gelre
24 Binnensportdag Jong Gelre Hanzehal Zutphen
27 K PO
27 Soos Kranenburg
27 Ledenvergadering Buurtvereniging
Delden
29 Bejaardenkring Dorpscentrum

April
5 Culturele avond, Bond v. Plattelandsvrouwen, G.M.v.L. Jong Gelre
7 Bal voor gehuwden en verloofden
Café-rest. "t Wapen van 't Medler"
9 Herhalingscursus EHBO
10 Soos Kranenburg
11 Herv. vrouwengroep dorp
11 Ned. bond van plattelandsvrouwen
12 Bejaardenkring: Pasen
20 Kegelen, Boggelaar. Jong Gelre
20 K.P.O.
24 Soos Kranenburg

Vastenaktie-project
Waterreservoirs
Mashala

Veur de jonge haans die now uut 't ei komp kieken zut t'r neet bes
uut. A'k zo heure wat 'n Langen Willem, of Klaas is 't now gleuf
ik, in de darpsstraote van plan is dan kont t'r hier straks heel wat
klein menneken emaakt wodd'n (haantjes natuurluk). Nem daor
bi'j dat de parlevinker uut Zutfen de eerste stene ok al in de grond
hef zitten dan kö'w neet anders zeggen dat in 't darp schienbaor
nog wel goed geet. Offe wi'j 't zelfde ok van de boem kont
zeggen?. Dat kon nog wel us tegenvall'n. De prieze van de varkens
blieft maor leege en veur degene die wil bouwen wod 't veural neet
goedkoper. Maor 't kan gauw veranderen en lao'w daorumme 't
beste d'r maor van hoppen.

Op zaterdag 10 maart ging een vijftal
leden van de rijvereniging naar een
manegewedstrijd te Bathmen. Aan de
dressuur namen in totaal 25 combinaties
deel van diverse verenigingen uit de
regio. De ruiters en amezones van 'de
Graafschap' weerden zich goed in het
sterk bezette veld. Wim Groot Neulend
werd met Meteeor als derde geplaatst
met 136 punten. Jan Hiddink met
Preciosa werd zesde met 131 punten.
Ook Janet Klein Haneveld met de nog
jonge Renzo kwam tot een goede plaatsing met 128 punten.

Van dat veranderen kö'j wel zeen op 'n Ni'jstad. Daor zölt de
beestevelle van Benny ok weer an de man ebrach wodd'n, al mot
ze dan eers wel bewerkt wodd'n en d'r schoene van emaakt. 't
Leer wil daor op 'n Ni'jstad toch schienbaor wean: vrogger Gert
Albers, de schoemaker, in 't pand woar now de drukker wont, de
looieri'je hef t'r jaorn ezett'n en dan now weer un schoewinkel. 't
Is maor goed dat t'r weer ene bi'j kump, ene winkel in un bepaold
artikel is ok niks in un plaatse. De mensen wilt toch kiezen
können. At die meugelukheid d'r neet is, gaot ze argens anders
hen waor d'r wel meer bunt. Daorumme is 't goed veur de
leafbaorheid van 't darp dat t'r in alles voldoende aanbod is. Dan
komp de luu uut umliggende plaatsen meschien ok nog hier naor
toe. En zolange dat maor gebeurt zal Vorden wel blieven wat ut is:
un gezond darp bi'j ons in d'n Achterhook.

Als afsluiting van de winterperiode,
waarin de leden in de binnenmanege bij
de Coöperatie oefenden wordt er op
Als Vastenprojekt voor het dekenaat zondag l april een onderlinge wedstrijd
Zutphen is dit jaar gekozen voor de voor paarden en pony's gehouden nabij
bouw van waterreservoirs voor een kli- het landgoed Kieftskamp. Als jury zal
niek en kraamkliniek te Mashala, in de de heer Vleemingh uit Steenderen funprovincie Kananga (Zaïre) Mashala ligt geren. Met ingang van april zullen de
in het noordoosten van de provincie lessen weer plaatsvinden op de KieftsKasai. Dit gebied wordt bewoond door kamp, omdat de aanleg van de buiten24.500 inwoners, die tot de stam van de manege op het nieuwe terrein aan de
Bakua-Lujju behoren. De missie van Hamelandweg nog wel even^3 zich laat
Mashala.^K als centrum voor dezij wachten, omdat de nood/I^Blijke verH. Leestman.
streek fungeert, beschikt over een gunningen nog niet rond zijn.
kraamkliniek, een polikliniek, tvn / • • ,
in de eerste periode een 4-0 voorsprong. Vorden 4 - Varsseveld 4; Zutphen 5 kenhuis. een weeshuis een een sanatoDe tweede periode werd afgesloten met Vorden 5; Vorden 6 - Oeken 5; Vorden
rium vood^L:-patiënten.
de stand 1-6. terwijl in de laatste periode 7- SCS 2; Warnsv. 7 - Vorden 8.
de eindstand 3-8 werd bereikt. Voor
De meest voorkomende ziekten die men
Vorden scoorden Rudi Sloot, Han Hazeer behandelt zijn malaria, wormziekten,
Programma Sv. Ratti
kamp en Frans Carmiggelt. De dames a/d. zaterdag: Wilhelmina SSS 5 - Sv.
tbc en bloedarmoede. Tot nu toe bevan Vorden speelden voor de competitie Ratti 1; Sv. Ratti 2 - Apeldoorn 7; Sv.
schikt de missie niet over een behoorlijke
tegen Dior uit Loenen en verloren met Ratti 3 - Almen 5.
watervoorziening en moet al het benodigde water voor bovengenoemde instel- De KNMV afd. Gelderland belegt dins- 4-2. Jet Smit scoorde de Vordense Afd. jeugd: Sv. Ratti al - Pax al; SHE
lingen vanuit een afgelegen bron op de dagavond 27 maart in zaal Schoenaker doelpunten.
bl - Sv. Ratti bl; Sv. Ratti cl - Dierense
hoofden van de beschikbare vrouwen een uitlegavond over oriënteringsritten.
Boys cl.
aangedragen worden. Aangezien Mas- Dit in verband met het uitkomen van
Afd. zondag: SCS l - Sv. Ratti 1; SHE 6
een
nieuw
reglement.
De
heer
B.
Regehala echter slechts enkele honderden
- Sv. Ratti 2; Sv. Ratti 3 - SCS 4.
kilometers van de evenaar verwijderd is, link, scheidsrechter van de afdeling zal Programma: Vorden l - KSV l; Vios 2 - af d. dames: Sv. Ratti l - De Hoven 1;
één en ander aan de hand van situatieheeft men hier geen gebrek aan regen.
Vorden 2; Vorden 3 - Baakse Boys 2; DEO 2 - Sv. Ratti 1.
Het water /.ou op eenvoudige wijze opge- tekeningen duidelijk maken.
lost kunnen worden, indien men de
De aanwezigen zullen het "geleerde"
mogelijkheid had een aantal ondertijdens de eerstvolgende oriënteringsrit
grondse waterreservoirs te bouwen,
op l april (geen april mop) in de praktijk
waarin met het water zou kunnen opvangen, dat van de daken van de kunnen brengen.
Het aspirantenvijftal van de Vordense Leyser 1-1, Een goede partij speelde
bestaande gebouwen afloopt tijdens
damclub DCV is er zaterdagmiddag in Henk Hoekman tegen de junioren kamminstens negen maanden per jaar.
Arnhem in geslaagd kampioen van pioen van Gelderland Jansen. Laasts
Gelderland te worden. De laatste wed- genoemde wist op het nippertje te
De kosten van deze installatie worden,
strijd tegen het sterke Huissen werd winnen. De eindstand is als volgt: l
rekening houdend met het werk zoals
namelijk met 6-4 gewonnen. De indivi- Vorden 3 gespeeId-4 punten; 2 Wintersgraafwerk. dat door de plaatselijke beduele uitslagen waren als volgt: Johan wijk 3-3; 3 Huissen 3-3; 4 Bennekom 3
volking vrijwillig gedaan zal worden,
krajenbrink-Houtman 1-1, Henk Hoek- gespeeld-2 punten. Vorden en Wintersberaamd op ƒ 31.000,-. Men vraagt aan
man-Gert Jansen 0-2, Wieger Wesse- wijk zullen nu naar de halve finales om
de Vastenaktie deze kosten te willen
link-F. Jansen 2-0, Benny Hiddink- het nationale kampioenschap gaan dat
subsidiëren. Mashala ligt in een zeer
Bouwmeister 2-0, Andre Graaskamp- in Gorkum gehouden zal worden.
afgelegen en moeilijk bereikbaar gebied.
De mensen, die tot de Bakua-Lunta
Wegens plaatsgebrek konden wij de verslagen van de volleybal, voetbal en
stam behoren, zijn in vele opzichten zeer
dammen
deze week niet plaatsen. Onze excuses hiervoor.
conservatief. Tradities, bijgeloof, taboes Nederlaag heren vorden tegen ZVV
|
Vaassen
|
en niet te vergeten de ondervoeding en
de wormziekten, waaraan het grootste Voor de competitie speelden de heren
deel van de bevolking lijdt, maken de van Vorden zaterdagavond in Zutphen
mensen in /eker op/.ieht apatisch voor tegen ZVV uit Vaassen. ZVV was over
alle linies de betere ploeg en nam reeds
vooruitgang.
Zojuist ontvangen
Met leuke, nieuwe modellen
Kom, vrijblijvend, eens kijken
Nu de meeste keus

Uitlegavond
oriënteringsritten
'Graafschapryders'

Voetbal

Ingezonden
[Buiten verantwoording van de redaktie]

Paasgroet voor
"De jongens in Libanon"

clubvijftal damclub DCV kampioen van
Gelderland

In de landelijke pers verscheen aan het begin van deze week een plan van
mevrouw Hansje van Helden te Baarn om met Pasen groeten te zenden aan
de Nederlanse militairen in Libanon. Volgens de berichten is mevrouw van
Helden zelf enige jaren Marva geweest en weet zij uit ervaring wat er bij
militairen omgaat, vooral ver van huis rond en op de feestdagen. Haar
plan is nu, dat zoveel mogelijk Nederlanders een paasgroet naar Libanon
sturen. Zij zegt. "Het komt op het gebaar aan. Het maakt niets uit of het
een kaart is uit de supermarkt of uit een kunsthandel. Zelfgemaakte
kaarten zijn nog leuker, bijvoorbeeld tekeningen. Als de schooljeugd eens
in klasseverband aan de slag zou gaan en niet te vergeten de bewoners van
bejaardentehuizen, die vaak ook erg creatief zijn op dit gebied.
Iedereen kan meedoen, zelfs de kleuters. Om de kosten hoeft nu niemand
het te laten. Het komt bij acties meestal op onze portemonnee aan. Dit
keer wordt een beroep gedaan op ons hart. En als er mensen zijn die
denken dat soldaten zoiets kinderachtig vinden, dan weet ik wel beter.
Post is zo belangrijk voor een militair. Dat is immers de band met thuis..."
Velen van ons zullen het, dunkt me, met mevrouw van Helden eens zijn.
Vooral ook zij die in militaire dienst zijn geweest, hetzij in Nederland,
hetzij in het verre-oosten, jaren geleden. Als legerpredikant kan ik me nug
goed herinneren (en ja, dat was nog maar in eigen land of bij oefeningen
enkele weken in Duitsland) hoe belangrijk post-van-thuis is. We zijn veelal
gewend om met het Kerstfeest veel op touw te zetten, aan elkaar te denken
enz. Pasen is echter nog veel meer feest. Het feest ook van de Kerk. Het
boze, de boze wint het (toch) niet. Het leven overwint. Het goede. De
Goede, de Heer. Hij staat op. Van Hem uit mogen wij opstaan en
opstandig zijn tegen al het boze en kapotte. Vrede betekent: heelheid,
gaafheid, leven.
Graag wil ik via ons aller "Contact" dit landelijke bericht aan u
doorgeven. De Paasgroeten, (de kaarten, de tekeningen) moeten uiterlijk
31 maart binnen zijn bij: mevrouw Hansje van Helden, Nassaulaan 8 te
Baarn en geadresseerd worden aan: onze jongens in Libanon. Mevrouw
van Helden zorgt dan via de contacten die zij heeft er voor dat alles tijdig
in Haris, Libanon arriveert. Zo blijft er ook rond Pasen levend-contact.
Met dank voor de plaatsing in dit "Contact".
Ds. J. C. Krajenbrink
Ruurloseweg 19

iPOHWEUW

Waterpolo

Tennis collectie 79

U krijgt zonder meer gelijk

tennisrackets in de betere merken
o.a. Pinguin, Park-Leien, Slazenger.

als u schoenen van Wullink
aantrekkelijker vindt.
Ondermeer om pasvorm,
kwaliteit
en het prijsplezierige ervan.
WULLIIMlX Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 05752-1342

stecdc

doiltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

Zaterdag 24 maart

Bal

Mode-show

VOOR GEHUWDEN
CAFÉ-RESTAURANT

„De Luifel"»

op donderdag 22 maart a. s.
's middags om 2 uur
in onze zaak.

Reservering mogelijk: tel. 05735-1312

Nieuw bij uw Presto-Print foto dealer
GROOT formaat kleurenfoto's met
RONDE hoeken!

Veel mode nieuws
bij

Naast het gewone formaat leveren wij nu voor
slechts 15 CENT meerprijs per foto, uw fotowerk op formaat 10x10 of 10x15 cm.
Groot formaat foto's in 3 dagen klaar.
Normaal formaat en dia's (E 6 procédé) in 2
dagen.
Uw presto-Print dealer:

Kaarten verkrijgbaar
aan de zaak of
eventueel telefonisch
05752-1381

FOTO

Na de show kunt U direct de getoonde modellen
keuren - passen en reserveren

Kerkstraat 1 - Vorden
tel. 05752-1313

Na de winter
extra vitamine

.speciaal

Eet daarom

volkorenbrood
van uw warme bakker.

Herenoverhemden

WEEKENDREKLAME:

ADVOCAAT
SNEEUWSTER

In verschillende
dessins en maten

Volkorenbrood
HET GEZONDSTE ETEN
EN NOG LEKKER OOK!
VERS VAN UW ECHTE BAKKER

Extra voordelige
aanbiedingen
Preï 500 gram. .
175
Extra Golden Delicious
198
Salustiana Sinaasappels
279
Gesneden gele savoye
kool 500 gram .
120
2 kilo

12 voor

ASSELT

VAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Gemengd

Warme Bakker

tcHwl en modo

OPLAAT

/choolclermcin

bakt het voor U
Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1373

Speciale aanbieding:
lorti
Sportieve
rwt(
gerWte

voorjaarsboeket.

475

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

overhemden
LOSSE VERKOOP
- Telegraaf
- Algemeen Dagblad
- de Volkskrant
- Zutphens Dagblad
-G.O.C.
- Graafschapbode
Sigarenmagazijn
„'T CENTRUM"
Dorpsstraat-Tel. 1553.

9!
1Q
l «f.

NU

Monuta Stichting
waardevaste verzekering
tegen kosten van
begraven en cremeren
Inlichtingen: A.G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden. Tel. 05752-1844

Uw zaak

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman

HELMINK

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 057b2 1514

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

In samenwerking met Forbo^c^
presenteren wij u een:
ER ZIJN NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR
OP DE 15-DAAGSE GEHEEL BEGELEIDE
VLIEGVAKANTIEREIS NAAR MALLORCA
VAN 4 TOT EN MET 18 MEI A.S.
VAN HEUVELINK
INCENTIVE TOURS
AFD. VRIJE GROEPSREIZEN
ZUTPHEN, TELEFOON 05750 - 17631
BEGELEID
- in de bus van Zutphen, Lochem of Deventer naar
Schiphol en terug,
in de DC 9 van Martinair Holland
in het uitstekende drie sterren hotel LEO te
C'an Pastilla.
in de bussen tijdens het omvangrijke, deels
nieuwe excursieprogramma, waarop u, naar wens,
ter plaatse kunt intekenen.
De prijs van deze vlieg-vakantiereis op basis van vol pension
(: ontbijt + twee warme maaltijden per dag) met inbegrip
van de bus van en naar Schiphol en het busvervoer van het
vliegveld Palma naar uw hotel en terug, alsmede alle luchthavenbelastingen en een welkomstdrankje in uw hotel,
bedraagt / 877,-p.p. incl. brandstof toeslag.
Een volledig begeleide reis maakt u het reizen gemakkelijk.
Het geeft u het zekere gevoel dat aan alles gedacht wordt
waardoor u van het eerste tot het laatste uur voor 100';
van uw vakantie kunt genieten.
Inschrijvingen kunnen telefonisch of schriftelijk geschieden
bij:

HEUVELINK INCENTIVE TOURS
AFD. VRIJE GROEPSREIZEN - TELEFOON 05750-1 7631
Stationsplein 5 9 - 7 2 0 1 MH ZUTPHEN.

K&inerbrec?
grof noppigberbertapijt van
lOO%zuive
scheerwol
•^T"

WW ^

In samenwerking met Forbo is het gelukt u dit
prachtige; grofnoppige berberbouclé tapijt voor
slechts f 215,- per meter aan te bieden.
De normale prijs van dit 400 cm brede tapijt is
f 275.- per meter.
Het Internationale Wol Secretariaat hanteert
voor het gebruik van de term „100% ZUIVER
SCHEERWOL" een norm van 930 gram per m .
Dit tapijt heeft daarentegen maar liefst 1200 gram
wol per nr'. De kleurechtheid en de slijtvastheid
worden dan ook volledig gegarandeerd. Door het
gebruik van een legklare foamrug heeft u geen
ondertapijt nodig.

(fortb©

215.per
meter

LAMMERS
MEUBELEN - TAPIJTEN
Burg. Galleestraat 26, Vorden - Telefoon 1421

GRATISFILM
bij ontwikkelen
en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden.Tel. 1301.

sfeervolle pracht,
betaalbare praal

PAASEITJES
bij ons kunt U keus
maken uit 40 soorten
BANKETBAKKERIJ
J. WIEK ART

I^^HBBB^^HH^BM^MH^^^^BHBHBHMHMMBHHB^MHiMi^^BMMM]
"-

J

Drogisterij

l

De Olde Meulle

Sorbo breidt haar organisatie
steeds verder uit,

Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden

:#|jv:

daarom hebben wij plaats voor:

Gratis
kleurvergroting

een commercieel/
administratief medewerker

13xl8en 13x13
Bij afhalen ontwikkelen afdrukwerk.
DROGISTERIJ

leeftijd 19-23 jaar.

een reserve-chauffeur
voor onze landelijke vrachtdienst.
Groot rijbewijs vereist.
Leeftijd 20-25jaar.

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

V

100% diolen. wit of écru.
in een sierlijke uitvoering:
v
voile met geborduurde entre-deux
^"" "
en een volant van 20 cm.
klassieke schoonheid waar u niet op uitgekeken raakt
booghoogte v a vensterbank 40 cm, in de maat 160 x 240
en 60 cm in de grotere maten.

een onderhoudshulp

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!
WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

99,50

200 x 450 voor raambreedte 200-250 179,50
200 x 600 voor raambreedte 250 x 325 229,50

sjieke chenille velours dukaat, tweezijdig
mooi, en ongekend voordelig door m
gezamenlijke inkoop van méér dan 100.000 meter l

Sollicitaties te richten aan:
SORBO NEDERLAND B.V.
Nedacweg 4, Vorden.
Eventueel telefonisch 05752-1773,
mevr. De Jong.

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken
Gunstige prijzen

j

160 x 240 voor raambreedte 100 - 140

voor het onderhouden van ons plantsoen en
gebouwen.
Verstand van tuinwerk noodzakelijk.

Wij maken van oud
weer nieuw

i!vfli

.booggordijn
dii'wl..
:
van Egger 1>,? w?»r

»*

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

liÉliJ

?

'*** J;««« b*>cn Ln - F0"* '

100% acryl diepwarme pracht in de 5 mooiste kleuren.
goud, beige, bruin, olijfgroen, zachtblauw;
klassiek én modern ideaal! normale prijs 32,50,
dankzij grootse inkoop op 120 cm breed per meter slechts
dus dat is bijna

HUVO VORDEN B.V.

'l

voordeel per meter!

200 erkende interieurverzorgers staan erachter!

Kerkhoflaan
l,
telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zaterdags van 8 tot 12.30 uur.
Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

Adverteer in het weekblad Contact

De Olde Meulle

VORDEN

Dorpsstraat 9-Tel. 1301

uiij kunnen
u ontvangen
Onze nieuwste kollekties mannenmode zijn
binnen. Kostuums, kolberts, blazers, pantalons,
leer en suède, shirts, spencers en vrijetijdskledihg. En allemaal voor de man, die weet
wat hij wil:

Keuze uit een
ruim assortiment
Mode en kwaliteit
voor betaalbare
prijzen
Persoonlijke
bediening in een
rustige sfeer
Vakkundig
mode-advies
op de koop toe

Worden
aanstaande
echtparen wel
goed voorgelicht?
Dadt Viilt t t ' y t ' n u x x >:

htt'ii wij uu-t ovei tf
klayt-ii. AllftMi ,ils lift ,\,inkomt
( i p l i f t kif/f n VMM vf i l < >vinys f n
huwelijkskaarten onthu-ckt ei
SOPIS I H M J c i l f f l ) ^ W,l! , 1 « H 1 l l f

i Jiliditiny'
Weest u dddioni vfis!
: Jf feestelijkheden
> • k l f i i i f moeite < > m l'n
' i i i i K ' i i ti' i < > | ) f n en • i' 'f UVA.
kf u/f uit (iif pi'dditiyi' stnlvollf
Kennerner
Kaarten
Kollektie.
Dikke horkfn
- vol ideeëi
tekstsuggesties
liyyt'ii voor u
klaar!

Alle «oorten
bouwmaterialen In
•teen. kunttitof etc.
Grote kollektle
keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden
mogelijkheden
Open haarden.
hout/ gat/
elektritch
Isolatiematerialen

Mannen, die in ongedwongen sfeer échte mode voor
betaalbare prijzen willen zien:

u bent uitgenodigd
A

Kom uw nieuwe garderobe alvast uitzoeken.
Vrijblijvend natuurlijk. U wordt gastvrij ontvangen!

Kom
KEUKENS

voor vloer, muur dak

kijken

en ramen.
Tulnartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,
tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips. pvc.
asbest etc.
Voor de agrarische
sektor betonroostert,
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.
Dakbedekkingsmaterialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrichtingen.
Fijn keramiek
xeer origineel,
handgemaakt.

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrijdags tot
21.00 uur, zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv

Spoorstraat 28 tel. 05735-2000*

DRUKKERIJ

WEEVERS
Nieuwstad 12 - Vorden
Code 734 EEE Leest
Zwart lak
Leder gevoerd

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.

y kom zonder omwegen nocif on/ loc

t

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13fSIGARENMAGAZIJN

f. 89,95

Code 779 F Leest
Honey calfs
Leder gevoerd

f. 99,95

Code 765 F Leest
Porselein calfs
Leder gevoerd

f. 94,95

„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

tcKtiel en mode

/chooldermon
raadhuisstraat tel. 1367 vordert

o

L

„Stenderkasten "
een goede borknak
50 stuks
^ 17,SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

Te koop: Puch bromfiets,
Maxi. J. F. Kamperman,
Barchemseweg 71, Ruurlo.
Tel. 05735-1502.

Lopenmet
plezier.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4
Vorden
Tel. 1342
Schoenen die goed ziften en goed staan. Die treft u aan in de nieuwe Carall footsafe
kollektie. Wij tonen u graag de héle kollektie.

GROTE
VOORJAARSSHOW

Nieteen
Koop-Knediet-Plan van
de Bondsspaarbank
staat uwauto
gauwvoordedeur.

Trakteren - landbouwwerktuigen Senior melkleidingen
Dolmar kettingzagen - Robin motorzeisen - tuingereedschappen gazonmachines
Elektrische gereedschappen

De Bondsspaarbank is er
voor alle mensen en voor
alle geldzaken. Ook voor de
financiering van uw auto,
motor en bromfiets.
Dat wordt snel en soepel
geregeld, inklusief een goede
verzekering, als u dat wenst.
Natuurlijk kunt u overal
geld lenen, maar de Bondsspaarbank heeft nog een stukje
persoonlijke aandacm.
Er valt op een plezierige
manier te praten over geldzaken - groot en klein.
Wipt u maar eens binnen, er is
vast wel een Bondsspaarbankkantoor vlak bij.
. Zo'n kantoor met de S
van Service.

voor vakman en amateur

Huishoudelijke artikelen - wasauto
maten - koelkasten - diepvriezers
Fietsen alle modellen voor jong en oud
OOk racefietsen, speciaal ingerichte showroom
.

Tuinmeubelen alle modellen

Breng een bezoek, het is de moeite waard
VRIJDAG 30 MAART

10 22 uur

ZATERDAG 31 MAART 10 22 uur

ZONDAG 1 APRIL

10 18 uur

Gebr. WISSELINK

DE HEIDE SMIDII

NDSSPAARBANK

Halleheideweg 16 - Halle - Tel. 08343-218

Alle zaken voor alle mensen.

met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.

Voor de a.s.
aannemelingen
Wij hebben een zeer mooie kollektie

• gouden shorties,
(komt weer geheel in de mode)

•
•
•
•
•

colliers
hangers
ringen
armbanden
en oorknopjes

TAPIJTSHOWROOM

binnen gekregen.
Echt afgestemd op de jeugd.

• V ^ t K t hl IJ (ing^g meubelafdeling)
Ook in

• zilveren armbanden
voor de heren is ruime keuze
of een modern

• quarts horloge
waaronder het wereld bekende
merk „CASIO"

Wij beschikken thans over ruim 3600 meter tapijt aan de rol.
Tevens hebben wij een keus uit meer dan 1500m2 vinyl voor
uw keuken.

• zilveren colliers
en een zeer grote keuze in

• graveerplaatjes
met naar eigen smaak, uw of
haar naam in blok-, of schrijfletters
of monogram.

AGRCpTKORMEUNK

horlogerie goud &zilver optiek

Om U hiervan te laten profiteren, bieden wij U enkele merktapijten (Desso,
Parade) tegen interessante prijzen aan.

400 breed
Woonkamertapijt 400 breed Woonkamertapijt 400 breed Slaapkamertapijt
Nylon
Nylon op legklare foamrug
Gratis gelegd

Zuiver scheerwol
Gratis gelegd

Kleur: beige/bruin
Gratis gelegd

's maandags gesloten

Spalstraat 27 - Hengelo Gld. - Tel. 1771

van f 259,- voor. .i
5 jaar slijtgarantie

p.m.

Van f 119,-voor.
5jaarsli)tgarantie

p.m.

ƒ p.m,
5 jaar slijtgarantie

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

LMIIMK
Zutphenseweg 24

Vorden

B.V.

Tel. 05752-1514

