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Aan alle inwoners van Vorden!!!
De feestdagen naderen en voor het zo ver is, wil het bestuur van de Oranjevereniging nog
het één en ander aan u kwijt.

Toen wij in september vorig jaar voor het eerst bij elkaar kwamen en aan het
programma zijn begonnen, hebben wij nooit gedacht, dat het enthousiasme zo groot zou
zijn. Spontaan verrezen er komité's voor de versiering van het dorp, de zeskamp, gewel-
dige ondersteuning der middenstanders, door het adverteren in het binnenkort te ver-
schijnen oranjeboekje, subsidie van de gemeente en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Dit alles met elkaar geeft je een opkikker!!!

In de laatste ledenvergadering kwam een suggestie naar voren om het gehele feestpro-
gramma te filmen.
Ook door uw enthousiasme hebben wij als bestuur besloten van het gehele feestprogram-
ma een kleurenfilm te laten maken, uiteraard met geluid. Deze film zal 14 juni in Vorden
vertoond worden. Laat ons Vordens defilé ter ere van de troonswisseling niet aan u voor-
bij gaan. Wellicht ziet u zichzelf dan ook eens op het witte doek. Het Dorpscentrum lijkt
ons de meest geschikte plaats. U hoort hier nog wel nader over.

Half april wordt het programma huis aan huis verspreid. Bij deze verspreiding zal tevens
een intekenlijst voor u verschijnen, waar u om een bijdrage wordt gevraagd ter verho-
ging en ondersteuning der feestvreugde. Hoe meer er wordt gegeven, des te meer kunnen
wij doen, ook voor de kinderen, 'k Zal u een opsomming van de kosten besparen. Wan-
neer u nog geen lid mocht zijn van de Oranjevereniging, kunt u zich alsnog opgeven aan
de kollektant. U steunt de oranjevereniging om tevens in de toekomst weer iets nieuws
op touw te zetten!!!

Doe mee aan "ons feest". Het is een feest voor ons allen.

Vergeet u de Bombarie-optocht niet. Laat uw kinderen meedoen.
Help uw kinderen meedenken om iets te doen in de optocht. Loopt u met uw kinderen
mee als ze nog wat klein zijn. Alles mag. U weet wat ons devies is. "Hoe gekker hoe
mooier".
Aansluitend aan deze optocht de ballonnenwedstrijd. De kinderen worden via de scholen
van allerlei materiaal voorzien. Ook hier zijn prijzen aan verbonden.
Weet u dat het bevrijdingsvuur uit Wageningen wordt gehaald en dat men 's nachts om
half drie al begint te lopen om op tijd in Vorden te zijn?!?
Beste allemaal, springt u allen eens uit de band, ja ook ouders en tieners.

U fijne feestdagen toewensend en bij voorbaat aan allen dank, die "Het Feest" tot een
echt feest kunnen maken, door aktief hieraan mee te doen.

Namens bestuur Oranjevereniging,
A. Schipper, voorzitter

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

Deze week komen de volgende onder-
|werpen aan de orde:
l, Bouwvergunningen en bouwaanvra-

i gen.
l Het ingebruik nemen en verbouwen

van gebouwen en bouwwerken.
B. Kollektevergunningen.
'4. Overleg tussen Gemeente en Bouw-

nijverheid.

Bouwvergunningen en bouw-
aanvragen
De Wet Administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen (Wet Arob)
geeft aan derden-belanghebbenden een
aanvullende mogelijkheid om bezwaren
te maken tegen bepaalde overheidsbe-
slissingen. Daaronder vallen ook de
door burgemeester en wethouders ver-
leende bouwvergunningen. Om te voor-
komen dat het gemeentebestuur later
het verwijt wordt gemaakt dat men niet
op de hoogte was of kon zijn van derge-
lijke beslissingen, zal vanaf volgende
week onder deze rubriek mededeling
worden gedaan van verleende bouwver-
gunningen. Belanghebbenden kunnen
dan, als zij van mening zijn dat de
bouwvergunning ten onrechte is ver-
leend bezwaren hiertegen indienen bij
het kollege van B&W.
Bepalend is wel dat een dergelijk be-
zwaarschrift moet worden ingediend
binnen dertig dagen na de publikatie. In
(voorkomende gevallen kunnen inlich-
tingen hierover, alsmede over de moge-
lijkheid die de Wet Arob verder nog
biedt, worden ingewonnen ter sekretarie
ifd. Algemene Zaken.

Voor de houder van een bouwvergun-
ning brengt de Wet Arob beperkingen
met zich mee v.w.b. de uitvoering. De
Arob-rechter heeft namelijk de moge-
lijkheid om op verzoek van een derde,
de werking van een verleende vergun-
ning te schorsen, of anderszins een
voorlopige voorziening te treffen, in af-
wachting van een definitieve uitspraak.
Het is voor de houder van een bouwver-
gunning daarom wellicht verstandig (ge-
zien de eventuele financiële konsekwen-
ties) om in géén geval met de bouw te
beginnen, voordat de beroepstermijn is
verstreken. Betrokkene zal hierop dan
ook gewezen worden middels een bij de
bouwvergunning toe te zenden toelich-
ting.
Ter sekretarie afd. Algemene Zaken kan
in voorkomende gevallen worden nage-
vraagd of er bezwaren zijn ingekomen.

Het ingebruik nemen en ver-
bouwen van gebouwen en
bouwwerken
Velen van u zijn van mening dat voor
verbouwingen binnenshuis geen bouw-
vergunning nodig is. Deze gedachte is
onjuist, óók ten behoeve van verbou-
wingen binnenshuis dient u een bouw-
vergunning aan te vragen. Óók het ge-
bruik van gebouwen of van vertrekken
mag niet zonder vergunning van burge-
meester en wethouders geschieden. Dit
geldt in de eerste plaats voor het gebruik
van gebouwen als woning, zomerhuis,
winkel, werkplaats, enz., als deze voor-
dien voor andere doeleinden werden ge-
bruikt, maar óók voor het veranderen

van bijvoorbeeld een zolder in slaapka-
mer^).
De ambtenaren van het gemeentelijk
bouw- en woningtoezicht geven gaarne
nadere informatie over het bovenstaan-
de. U kunt hiervoor bellen 05752-2323
tst. 37.

Verleende (kollekte)vergun-
ningen
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende vergunningen verleend: Voor
de periode 7 april t/m 12 april 1980
t.b.v. de muziekvereniging Sursum Cor-
da. In dezelfde periode zal door het Le-
ger des Heils een kledingaktie worden
gehouden.

Overleg tussen Gemeente en
Bouwnijverheid
Het ligt in de bedoeling een gespreks-
bijeenkomst te houden met degenen die
bij het bouwen in de gemeente Vorden
betrokken zijn, zoals architekten, aan-
nemers, bouwkundigen, enz. Voor zo-
ver adressen bekend zijn, worden hier-
voor uitnodigingen verzonden. Dege-
nen, die echter geen uitnodiging ontvan-
gen doch wel geïinteresseerd zijn in een
dergelijk gesprek, zijn hartelijk wel-
kom. De bijeenkomst zal plaats vinden
in het Dorpscentrum op woensdag 16
april a.s. aanvang om 20.00 uur.
Namens de gemeente zullen aanwezig
zijn wethouder H. A. Bogchelman en de
ambtenaren bouw- en woningtoezicht J.
v.d. Broek en A. Jeeninga.

Oriënteringsrit
"De Graafschaprijders"
Aan de Oriënteringsrit die de Vordense
auto- en motorklub organiseerde werd
door 63 equipes deelgenomen. De heren
W.D. Wisselink en B.A.W. Horsting
hadden een interessante route uitgezet.
De prijzen -bloemen en planten- werden
uitgereikt door de heer Wisselink en
werden gewonnen door:
Auto's A-klasse: l G. Verstege, Henge-
lo, 34 strafpunten; 2 J. Luyten, Henge-
lo, 34; 3. B. Regelink, Vorden, 75.
Auto's B-klasse: 1. G. Troelstra, Borcu-
lo, 126; 2. F. Verstege, Vorden, 153; 3.
A. Wielink, Apeldoorn, 156. Toerklas-
se: 1. J.A. Suchard, Holten, 32; 2.
B.J.H. Bakker, Zutphen, 60; 3. B. En-
zerink, Laren, 70. Motoren, toer: 1. R.
Hartman, Vorden, 97; 2 R. Weenk,
Vorden, 98. Motoren/bromfietsen B-
klasse: 1. W. Fleerkate, Laren 181; 2.
H.A. Holsheimer, Lochem, 188.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Bij volleybalvereniging
"Dash" 20 personen op
de wachtlijst
Onder voorzitterschap van de heer H.
Janssen hield de volleybalvereniging
Dash een goed bezochte jaarvergade-
ring. Uit het jaarverslag van de sekreta-
resse mevr. M. Aartsen-den Harder
bleek dat de vereniging nog steeds groei-
ende is. Het ledental bedraagt 249. Door
gebrek aan ruimte in de sportzaal, moe-
ten 20 personen, voornamelijk mini-
jeugd en dames rekreanten op de wacht-
lijst geplaatst worden. Hieruit blijkt dat
uitbreiding van de huidige akkomodatie
wel een noodzaak is.
Het Dash-volleybaltoernooi mocht dit
jaar een groot sukses worden genoemd.
In totaal namen 166 teams deel. De op-
brengst van dit toernooi is tevens een
zeer noodzakelijke bron van inkomsten.
Uit het jaarverslag van penningmeester
J.L. van Houte bleek dat kontributie-
verhoging noodzakelijk is, hetgeen na
een flinke diskussie door de vergadering
werd onderkend. De kontributie gaat
thans bedragen ƒ 10,- voor senioren; ƒ
7,50 voor junioren; ƒ 6,00 voor aspiran-
ten en ƒ 4,50 voor mini-leden per
maand.
Bij de bestuursverkiezing werden voor-
zitter en penningmeester, resp. de heren
H. Janssen en J.L. van Houte herko-
zen, evenals de leden mevr. de Vries,
mej. R. Groot Jebbink en de heer A.J.
van Houte. In de plaats van mevr. H.
Kok werd mevr. L. Hoetink gekozen.

Onze aprilmop weer
geslaagd
In ons vorige nummer plaatsten
wij een artikel over de "Eliment"
vloeistof, die, aan benzine toege-
voegd, een aanzienlijke energie-
besparing op zou leveren. Diverse
mensen hadden niet in de gaten,
dat het hier een l-aprilmop be-
trof en haalden kaartjes bij bar-
restaurant "De Herberg".
Een geslaagde grap dus. Er is
weer hartelijk om gelachen, en
dat moet een mens meer doen,
lachen "da'j d'r bi'j umvalt en
dat hold ow op de bene".

IJsbuf f et "Kerkepad"
Donderdag 3 april zal op de Dorpsstraat
8 te Vorden de opening plaats vinden
van het ijsbuffet "Kerkepad". Dit is
een voortzetting van de verkoop van het
alom bekende softijs van de fam. Boers-
ma. De softijsmachines en het recept is
tevens door de heer J. ter Huerne, eige-
naar van het "Kerkepad", overgeno-
men, (zie advertentie).

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is geopend van 8.00-18.00
uur. Indien gesloten, voor spoedgeval-
len bellen aan de grote voordeur.

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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

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

BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

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

AGENDA DORPSCENTRUM
17- 4-80: Open avond bejaarden (Nuts

Operettever. Warnsveld)
26- 4-80: Nuts Operettever. Warnsveld
29- 4-80: Toneelavond Oranjever.

verzorgd door Vord. Toneel
30- 4-80: Kindervoorstelling

5- 5-80: Popgroep
22- 5-80: Ouderavond Muziekschool
21- 6-80: Uitvoering Nutsblokfluit
19- 9-80: NutsFloralia
20- 9-80: Nuts Floralia
21- 9-80: Nuts Floralia
11-10-80: Jaarverg. oudheidkund. ver.

De Graafschap
22-10-80: Kindervoorstelling
31-10-80: Toneelavond Jong Gelre

1-11-80: Toneelavond Jong Gelre
6-11-80: Ouderavond O.L.S.
7-11-80: Ouderavond O.L.S.

15-11-80: Receptie Sursum Corda
14- 2-81: Kulturele avond
28- 3-81: Kulturele avond
15- 4-81: Kindervoorstelling
6-11-81: Toneelavond Jong Gelre
7-11-81: Toneelavond Jong Gelre

DIVERSEN
5 april : Jeugdtoernooi tennis
7 april : Senioren-dubbeltoernooi

tennis

12 t/m 15 augustus: Jong Gelre, avond-
fietsvierdaagse 20 of 30 km, Hotel Bloe-
mendaal.
17 augustus: Jong Gelre, Oosten rit ca
100 km.

4 t/m 7 juni: avondvierdaagse Sparta

Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Elke woensdagavond volksdansen met
de Castle Eight in de Landb.school,
Nieuwstad 49.
20 t/m 23 mei: avondvierdaagse van de
wieier- en toerploeg.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Toneel in het Dorpscentrum.

Geboren: Freddy Theodorus Johannes
van der Meij;
Ondertrouwd: A.R.M, ten Have, en:
W.G. Slagman;
Gehuwd: geen;
Overleden: H.J. Hilferink, oud 92 jaar.

Opbrengst kollekte
De Simavi kollekte heeft opgebracht
ƒ 6502,60; een prachtig resultaat.
Hartelijk dank aan alle gevers en vooral
aan de kollektanten voor hun spontane
inzet.

HERVORMDE KERK VORDEN
Vrijdag 4 april (Goede Vrijdag): 10.00
uur, ds. J.C. Krajenbrink; Dienst van
Schrift en Tafel. 19.30 uur, ds. J.C.
Krajenbrink; Dienst van Schrift en Ta-
fel. Zondag 6 april (Ie Paasdag): 8.30
uur, ds. J. Veenendaal, Paasjubel, sa-
men met Zondagsschool. 10.00 uur, ds.
J. Veenendaal, Paasdienst. Maandag 7
april (2e Paasdag): 10.00 uur, ds. J.C.
Krajenbrink, gezamenlijke Paasdienst,
m.m.v. "Excelsior"

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Vrijdag 4 april (Goede Vrijdag): 19.30
uur, ds. J.R. Zijlstra, viering H.A. Zon-
dag 6 april (Ie Paasdag): 10.00 en 19.00
uur, ds. J.R. Zijlstra.

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

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

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Goede vrijdag en Paasweekeinde (4-7
april), dr. G.H. Sterringa. Boodschap-
pen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende kon-
sulten bij de dienstdoende huisarts van
9.00-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot dinsdag-
morgen 07.00 uur, dr. Warringa. Ko-
mende week avond- en nachtdienst ook
dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
5-6-7 april: dr. G. de Jong, Zelhem, tel.
08342-2550; dr. J.H. de Lange,
Lochem, tel. 05730-4357.
Spreekuur voor spoedgevallen: 5-6-7
april van 11.30-12.00 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Gille, tel. 2151; s.v.p bellen
tussen 8.00-9.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. van de Berg, tel. 6875, graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, *el. 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
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av, vrij.av
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.
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5GROENTEFRUIT BLOEMEN

ZUIVEL
Kakelverse
BRUINE EIEREN
doos 10 stuks 219
JOLLY
SMULPUDDING
beker Vz liter

GOUDSE KAAS
v.v. jong belegen kilo 898

C ROXHALVARINE
kuipje 500 gram
SLAGROOM

1/4 liter
VANILLE VLA f 1 Q

literpak J. JL^r

beker
1/2 liter 169

NONFOOD
UNICASTOEL

hoogmodel expoxy frame
met 21/2 cm polster 1750
VEERTJES-
otU met polster 3750
TAFEL 60 x 80 cm

Formwood blad 2295
PLASTIC BAL "9'
180 gram nu van 229 voor 189
TOILETPAPIER SUSY
pak a 4 x 250 vel

MELBA

TOAST
pak geen 135 of 98
maar nu

11/2 kilo sappige

GRANNY SMITS 350
2 prachtige kroppen

SLA 98
15 forse maroc

SINAASAPPELEN 395
Voor de Paasdagen krijgt u een keur van eerste kwaliteit

groente, fruit en vele primeurs o.a.
verse aardbeien, ananas, mango, avokado, kiwi-fruit,

spercieboontjes enz.
1 bos

TROMPETNARCISSEN 250
paprika of naturel
grote baal van 125 voor

CALVE

BORRELNOTEN
COCKTAIL - SPECIAAL - POESTA

zak van
179
voor 155

RAIDER
triopack, van 169 voor 145
TUC ZOUTJES
groot pak van 98 voor 69
VERKADE

SAN FRANSISCO Pak 169
MERGPIJPJES
pak a 5 stuks nu 98
MELKBROOD
800 gram, gratis gesneden 169
UNOX SOEP
4 borden, GROENTE-KIP-TOMAAT
van 125 voor 109
MAGGI AROMA
grote fles no. 5 van 675 voor

KNAKWORST
pot 8 stuks

BOURBON DESSERT
van 109 voor

VLEESSAUZEN CALVÉ
alle soorten van 215 voor 189
HEINZ
SANDWICH SPREAD
grote pot van 235 voor 209
FRIKI

KUIKENROLLADE
700 gram per stuk 795

LA JOUVANCE

ROSE D'ANJOU
fles 0,7 liter 349

SLIJTERIJ
COEBERGH 1 liter
BESSEN-
JENEVER 1275
BAILTS

IRISH CREAM
per fles 1695

De wekelijkse
koopavond

wordt in verband
met Goede Vrijdag

verplaatst
naar

donderdag
3 april

SONNEMA

BEERENBURG
literfles

COPPELSTOCK

JONGE JENEVER
literfles

CHATEAU DE FABAZ
Minervois V.D.Q.S., rode midi wijn per fles
GASTON
GRAVES SUPERIEURES
A.C. controlee, per fles 495

VAN ONZE SLAGER
VARKENSROL. kilo v.a. 1098
BRAADROLLADE 500 gram 698

LENDEROLLADE 500 gram 898

VARKENSFILET 100 gram 168

VLEESKROKETTEN 175

VOLOP VOORRADIG:
KALFSVLEES - ZWEZERIK - OSSEHAAS - T-BONE-
STEAK - RUNDER- OF KALFSTONG - ETC.

DIVERSE SOORTEN
PATE S 100 gram vanaf 129
GEKOOKTE LEVER 150 gram 89
ZWAN
SCHOTSE HAM 100 gram 158
JOHMA VRUCHTEN
FLORIDA SALADE 100 gram 148
DINSDAG 8 APRIL ni-n.
5 SLAVINKEN OF HAMBURGERS 350
WOENSDAG 9 APRIL

GEHAKT H.O.H.

GROTE

SLAGROO
TAART

gewicht plm. 1000 gram
geen 995
of 895
maar nu

598

VAN ONZE BAKKER

PAASSTOL
MET SPIJS
gewicht plm. 800 gram

van
495
voor

V.D. PIJL

AUGURKEN
A. B. KWALITEIT
% pot geen 169
of 149 maar nu

AUCURKffS

BONDUELLE

DOP-
ERWTEN
ZEER FIJN
1 literblik
geen 179
of 159
maar nu

,de Korenaer'

ADVOCAAT
CAMPINA

ROOMIJSTAART
fles 0,6 liter
geen 598 of 498
maar nu

1200 cc
geen 598
maar nu 450/449

BOKMA

'JONGE
JENEVER

literfles
geen 1595
of 1495
maar nu

>e Korenoe.

cours» i

URft

R E K L A M E S GELDIG VAN 3 T/M 9 APRIL . VERSAANBIEDINGEN GELDIG T / M 5 APRIL 1980.



Bij deze willen wij iedereen
bedanken voor de prachtige
geschenken en bloemen die
wij mochten ontvangen met
de heropening van onze zaak.

FOTO DOLPHIJN

Kerkstraat l, Vorden

Te koop: bromfiets Kaptein
Mobylette. H. Fokkink,
Rommelderdijk 2, Vorden,
telefoon 6792

Te koop: antieke schoolklok-
regulateur, pubklok en com-
toise, koperen hangolielamp,
koperen blokkenbak.
Brinkerhof 48, Vorden, tele-
foon 05752-2448

Te koop: lichtgroen aanrecht
met roestvrij stalen wavelblad
1,74 m; z.g.a.n. elektrisch
fornuis merk Neff; luxaflex
2,95 breed; televisietaf el
(draaibaar). L. Meijer, Het
Elshof l, tel. 05752-2453

Te koop: l Inventa 4-pits
gasstel en l Zanussi koelkast.
Tegen elk aannemelijk bod.
H. Smallegoor, De Boonk 9,
Vorden

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 2 ochtenden per
week. Aanmelden donderdag-
avond tussen 7-8 uur.
Mevr. Bosboom, Zutphense-
weg 40, telefoon 2091

Te koop: een roodbonte dra-
gende maal en een Berini
bromfiets. H. Smallegoor,
Almenseweg 62, Vorden

Rijdt Fongers
Een toer-, sport-, trim- of ra-
cefiets haalt u bij uw tweewie-

lerspecialist
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Gazonmaaiers kunnen vak-
kundig geslepen worden bij
J. Böhmer, Brinkerhof 79,
Vorden, telefoon 2269

Attentie
Bestel vroegtijdig voor de a.s.
feestdagen verse haantjes, kip
en eieren.
Poeliersbedrijf Rossel
telefoon 1283

5 stuks overjarige kinderfiet-
sen 4-8 jaar; 12 stuks gebruik-
te kinderfietsen 5-10 jaar
Fietsenbedrijf TRAGTER
Zutphenseweg, Vorden

Te koop: stereo radio +
boxen merk ITT-Schaub Lo-
renz nr. SRX 75 2 x 30 Watt
in uitstekende staat. Vraag-
prijs ƒ 450,—. Burg. Gal-
leéstraat 4, Vorden, telefoon
2733

Raleigh fietsen type BSA
reeds vanaf ƒ 437,—.
Fietsenbedrijf TRAGTER
Zutphenseweg, Vorden

Te koop: een Lego trein doos
171 kompleet met wissel
ƒ45,—; doos 107 Lego motor
ƒ35,—. Alles als nieuw.
Telefoon 05752-6762

Old fashion van Fongers
De damesfiets uit de jaren '30
is weer helemaal in, maar dan
wel op basis van hedendaags
technisch vernuft gebouwd.
Naast de terugtraprem een
heuse bandrem, klapstan-
daard enz. Prijs ƒ 516,—
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

. y i
Schoenreparatie

bij ons steeds vlug klaar!! '
WULLINK

Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Losse verkoop:

Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de oide Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Inplaats van kaarten

Op vrijdag 11 april hopen onze ouders en grootou-
ders

H. WAGENVOORT
H.W. WAGENVOORT-OLTHOF

hun 50-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen en kleinkinde-
ren

7231 RD Warnsveld, april 1980
't Olthof, Dennendijk 12

Receptie vrijdag 11 april van 19.00 tot 20.30 uur in
hotel Bloemendaal, Stationsweg, Vorden.

Heden is uit ons midden weggenomen onze lieve
broer, zwager en oom

DERK JAN GOLDENBELT
weduwnaar van G. G. Oonk

in de ouderdom van 74 jaar.

Wij zijn dankbaar voor de goede verzorging welke hij
zijn laatste levensjaren in het bejaardencentrum
De Wehme heeft genoten.

Vorden: Fam. J. Hekkelman
Dieren: D. Goldenbelt-Onstenk

Goor: A. Oonk-Vos
Eerbeek: T. Goldenbelt-van Zeist
Vorden: Fam. G. Tragter

nichten en neven

Vorden, 29 maart 1980
De Wehme, Nieuwstad 32

Korrespondentie-adres: G. Tragter, Berend van
Hackfortweg 14 7251 XC Vorden.

De crematie heeft te Dieren plaats gehad.

GOEDE VRIJDAG?

Een goede vrijdag hebt u alleen als u gelooft dat
Jezus Christus, de Zoon van God, voor uw zonden
op Golgotha is gestorven.

HET IS VOLBRACHT!

,,De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door ZJjn striemen is ons genezing geworden."
Jes. 53:5

Fam. A. Postma, Ruurloseweg 6

GEMEENTE VORDEN
Agrarische bouwpercelen

Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat op het buro gemeentewerken van
deze gemeente voor een ieder ter inzage ligt enkele
kaarten, waarop aangegeven de toekomstige agrari-
sche bouwpercelen, zoals deze vanwege het Land-
bouwschap - veelal in overleg met betrokkenen - zijn
gewijzigd.
Daar deze agrarische bouwpercelen te zijner tijd deel
kunnen gaan uitmaken van het te herziene plan Bui-
tengebied is het kennis nemen hiervan, met name
voor de betrokken landbouwers, wellicht van belang.
De gelegenheid hiervoor zal worden geboden van 8
tot en met 22 april a.s.

Vorden, 3 april 1980

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de sekretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout mr. M. Vunderink

GEMEENTE VORDEN
Sluiting gemeentesekretarie

In verband met Goede Vrijdag, 4 april a.s., zal de ge-
meentesekretarie de gehele dag gesloten zijn.

Burgemeester en wethouders van Vorden.

Bestel tijdig uw

PAASBROOD
KRENTENBROOD
ROZIJNENBROOD
DIV. SOORTEN GEBAK
bij:

WARME BAKKER
OPLAAT
Telefoon 1373

PAASREKLAME:

KERSEN-, AARDBEIEN-,
ABRIKOZEN-VRUCHTENTAART

Vereniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs Vorden

Herinnering aan de leden.

U bezocht niet de ledenvergade-
ring? U gaat wel akkoord met de
statutenwijziging? U stuurde nog
niet de kaart in? Doet u dat dan nu!

Het bestuur

Kreatief centrum
„Kerkepad"

Onze kollektie vrijetijdsartikelen is uitge-
breid met de nieuwe voor j aars- en zo-
merkollektie

stoffen en coupons
DORPSSTRAAT 8 - VORDEN - TELEFOON 1921

„Sursum corda 50"
JUBILEUMAKTIE
7 tot en met 12 april a.s.

Zij geven u muziek, geeft u met gulle hand!

SUPPORTERSVERENIGING „SURSUM CORDA"

INSTALLATIE- EN SERVICEBEDRIJF

LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Voor onderhoud en
reparatie van geisers,
boilers, c.v.-ketels en
sanitaire installaties

GEVRAAGD:

DRIJFMEST
VAN RUNDVEE

Inlichtingen: J. Korenblek, telefoon 05750-20853
Warnsveld

Hierbij delen wij u mede dat wij met ingang van donderdag 3
april de ijsverkoop hebben overgedaan aan de
fam. H.J. ter Huerne.

Voor het genoten vertrouwen willen wij u van harte danken.

Fam. Boersma

Op donderdagavond 3 april a.s. openen wij ons

IJsbuffet „Kerkepad"
Wij hopen op dezelfde wijze de verkoop
voort te zetten als voorheen IJssalon Boersma

Wij nodigen u uit om tussen 18.00 en 20.00 uur kennis te ma-
ken met ons IJsbuffet „Kerkepad" onder het genot van een
softijsje.

H.J. TER HUERNE
DORPSSTRAAT8, VORDEN

A AA A AAA A AAA A A A A A A A A A A A A A A A TTTTV

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
KerkhoflHHM 1

Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur

Autorijschool H. Ooms
STAATSGEDIPLOMEERD

HEEFT NOG DIREKT
PLAATS VOOR NIEUWE
LEERLINGEN

Wambuisstraat 33, Zutphen, telefoon 05750-25891

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

AANGEBODEN:

RENAULT 5L b.j. 1975
FORD TAUNUS 1600 b.j. 1979
FORD TAUNUS 16004-deurs b.j. 1976
PEUGEOT 404 diesel b.j. 1975
SIMCA 1100 Tourist b.j. 1978

Auto's boven f 4000,— Bovag-garantie

Tevens kunt u bij ons terecht voor:

REPARATIE EN ONDERHOUD
BENZINEVERKOOP
VERKOOP NIEUWE AUTO'S
DINITROL ANTI-ROEST STATION

GARAGE

W. B. KURZ
Industrieweg 6, Vorden, telefoon 1649

TTTTTTTTVTT
Traditie-getrouw brengen wij met Pasen let* .
zeer fijn». 4**** °
Onze kwaliteit vlees is werkelijk op z'n Paas-i,
best en u kunt kiezen uit vele soorten. Kies t
een vertrouwd adres met Pasen, kies:
JAN KRIJT. DE ECHTE SLAGER

Bestelt u eens een fi/ne fondue-schotel. Ook heb-
ben wij heerlijke Gourmet-schotels op verzoek.
Verrukkelijke salades. Mogen wij u adviseren?

;

[ VOOR UW
ƒ PAASAVONO

SALADES
BORRELWORST

l HEERLIJKE PATE S
•l VLEESKROKETTEN
/ GELDERSE WORST l X^X

VOOR DE
PAASMAALTIJO

VOOR BIJ DE
PAASEIEREN

GEKOOKTE HAM
RAUWE HAM

HEERLIJKE BACON
GEBRADEN ROSBIEF
GEBR FRICANDEAU

PAASROLLADES
BRAADKUIKENS

ROSBIEF OF LENDE
VARKENSHAASJES

DE ECHTE SLAGER

Dorpsstraat 32; Vorden
A A A A A A A A A A

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST

Hiermede brengen wij onder de aan-
dacht van belanghebbenden dat het
spreekuur van de woningadvieskom-
missie Vorden verplaatst is van 7 april
1980 naar

14 april 1980
Het bestuur

„
-.

Salades voor de Paasdagen?
Uiterlijk donderdag bestellen, dus nu meteen 2243 bellen.

(Afhalen van de salades: a.s. zaterdag tot 19.00 uur)

Wij zijn beide Paasdagen geopend
Dinsdag en woensdag 8 en 9 april zijn wij

gesloten
(en natuurlijk donderdag zoals altijd)

Vrijdagmorgen 9.00 uur staan wij graag weer voor u klaar.

Wij wensen u prettige feestdagen.

EETCAFÉ-BAR-ZAAL

„I* ïfcrberg"
TELEFOON 2243
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TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 3 april 1980
42e jaargang nr. 5

Geslaagde openingsaktie Dolphijn

l jte heer Dolphijn had niet gedacht, dat zijn advertentie in Contact zo 'n sukses zou worden. In ons nummer van 20 maart had
• i// n. l. geadverteerd men een fototoestel kan kopen voor slechts f 35, - mits deze werd afgehaald met een kruiwagen.
\iaterdagmorgen liep het storm bij Dolphijn; met allerlei kruiwagens, grote en kleine, kwam men opdraven. Een grandioos
ivkses.

IJChristelijk Nationaal School-
pnderwijs te Vorden staat er
||financieel goed voor
ijl De Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Vorden
Ifilaat er financieel goed voor. De baten en lasten over 1978 sloten met een
llroordelig saldo van ruim ƒ 8000,-. Het financieel overzicht van 1979 zal
girinnenkort gereed zijn. Dit maakte de voorzitter van de vereniging de
||keer W.F. v.d. Vuurst op de jaarvergadering, waarvoor een goede belang-
j:|itelling bestond, bekend.
fjfbe sekretaris van de vereniging, de heer G.J. den Ambtman, gaf een uit-
ij:|;ebreid overzicht van de vele aktiviteiten, die zowel op de basis- als op de
:!;|ileuterscholen werden ontplooid. Hoogtepunt was ongetwijfeld de vie-
Sfling van het 100-jarig bestaan van de vereniging.

;|:|Medegedeeld werd dat de kleuter- en
^basisscholen gaan deelnemen in een pro-
gltrammam.b.t. het aktiveringsplan. Het

sstuur betreurt het dat de geplande re-
jvatie van de woningen aan de School-
raat stagnatie ondervindt. Zij hoopt

de oorzaak daarvan spoedig zal zijn
ïggenomen.

de bestuursverkiezing werden de af-
lende leden G. Ruiterkamp en W.F.

[.d. Vuurst bij akklamatie herkozen. In
vakatures van de heren M. Rouwen-

>rst en H. Weenk werd voorzien door
jiet kiezen van de heren G. van Zeeburg
| n H.F.G. Brinkhorst. De heren Weenk
:-| n Rouwenhorst werd dank gebracht

oor het werk dat zij hebben verricht,
n mei zal een speciale vergadering wor-
len belegd, waarbij de nieuwe statuten
n goedkeuring zullen worden voorge-

d.
iet hoofd van de school, de heer H.J.
Iteindsen, gaf een toelichting over de

gang van zaken op de school Het Hoge.
Hij schetste de problemen, waarmee
werd gekampd bij het langdurig ziek
zijn van enkele personeelsleden. Geluk-
kig was er altijd een oplossing voorhan-
den. De hoop werd uitgesproken, dat
mej. Kuhlemeier weer spoedig zal her-
stellen.

Het kindertal is dalende, zodat bij onge-
wijzigde norm het schooljaar 80/81 een
daling van het personeelsbestand kan
betekenen. Voorts lichtte de heer Reind-
sen het reeds eerder genoemde program-
ma in het kader van de aktiviteiten toe.
De film over het eeuwfeest wordt t.z.t.
aan de ouders en andere belangstellen-
den getoond. De mogelijkheid om in de
winter een schoolbus vanuit het buiten-
gebied te laten rijden, zal worden on-
derzocht. Ook zal de mogelijkheid tot
schoolzwemmen in de winter worden
bekeken.

'Vordens Toneel" gaf
itstekende uitvoering

'ijf-en zestig worden en dan verder door Vadertje Staat verzorgd te wor-
pen lijkt mooi maar kan heel wat te weeg brengen in een mensenleven.
)al werd zaterdagavond wel duidelijk in het dorpscentrum te Vorden

;n de plaatselijke toneelvereniging "Vordens Toneel" het tragi-komi-
the blijspel "Het Eindpunt" (van J. Hemmink-Kamp) voor het voetlicht
icht.

t was voor het eerst sinds jaren dat
ordens Toneel" zich op deze toer be-

oog. Veelal waren het enkel komische
ijspelen waarmee het publiek werd ge-
useerd. Onder regie van Henk Hols-
ke bleek dat "Vordens Toneel" in

et thans gekozen genre uitstekend uit
0|de voeten kan, hoewel de komische kant
Nn dit stuk toch ook wel een belangrijke
Plaats innam.
J)e medespelenden bleken hun rollen
Jgoed ingestudeerd te hebben. De lach en
jde traan ontbraken niet. Harry Hilfe-
4ink zette op uitstekende wijze de pas 65
paar geworden Jacob Kuipers op de

ken. Al de plannen die men maakt
r het moment na de pensionering,

men maar al te vaak op losse schroe-
ven te staan, zo bleek overduidelijk in
het leven van Jacob, die een goed akte-
rende vrouw Liesbeth (mevr. M. Schup-

pers-Rozendaal) naast zich had.
Met schoondochter Truus boterde het
niet al te best. Mevr. A. Eleveld-Meu-
ring deed het hooghartige en onsympa-
tieke vrouwtje zeer goed uit de verf ko-
men. Herman, zoon van Kuipers, die bij
zijn vrouw niet veel in de melk te brok-
kelen heeft, werd uitgebeeld door D.
Tromp. Hun kinderen Liesje, Erik en
Anja werden resp. gespeeeld door mej.
J. Hospers, L. Lodder en mej. J.
Schuppers.
Bij zijn strijd om toch vooral maar niet
in het bejaardencentrum "Het Eind-
punt" verzeild te raken (hetgeen natuur-
lijk ook niet gebeurde) werd Kuipers
terzijde gestaan door buurman Bertus
de Bree (G. Stapper) en buurvrouw
Lena (mevr. G. Broekman-Hiddink).
Het "neutje" ging er trouwens prima in
hu Rertus. De rol van Scharrelaar werd

gespeeld door J. Schuppers. De grime
werd verzorgd door H. Jurriens uit Arn-
hem. Het was jammer dat de zaal niet
geheel vol was. Een "uitverkocht"
dorpscentrurn had "Vordens Toneel"
beslist verdiend.
In het kader van de feestelijkheden eind
april/begin mei (kronings- en bevrij-
dingsfeest) wordt er op dinsdag 29 april
weer een uitvoering gegeven. Het is
heslis< de moeite waard, eens te gaan
kijken.

Graag wat meer leden
Regisseur Henk Holsbeke van "Vor-
dens Toneel" deed zaterdagavond een
beroep op de mensen in de zaal om lid te
worden van deze vereniging. "Tot dus-
verre hebben wij altijd twee uitvoerin-
gen per jaar kunnen geven. Met het hui-
dige ledenbestand is dit niet uitvoer-
baar", aldus Holsbeeke. Onlangs heeft
"Vordens Toneel" advertenties ge-
plaatst voor meer leden. Dit heeft uit-
eindelijk twee leden opgeleverd. "Te
weinig", aldus Holsbeeke.

Jeugdklubs Vorden en
Kranenburg
De jeugdklubs Vorden en Kranenburg
kijken uit naar het Paasfeest. Zondag-
avond wordt het Paasvuur ontstoken op
de Wiersse met een muziekje en een
drankje. Ouders van de leden zijn ook
welkom. Intussen hebben de klubs niet
stil gezeten. De oudste groep van de
Kranenburg is bij de politie in Vorden
op bezoek geweest en de politie ook
weer bij hun.
Vrijdag 11 april wordt er voor alle groe-
pen een dropping gehouden, terwijl er
binnenkort ook een film van Louis de
Funes zal worden gedraaid.
Het ligt in de bedoeling ter afsluiting
van het seizoen per fiets naar Twente te
gaan om daar bij een boerderij een
weekend te kamperen. De klubleiding
volgt met veel plezier, samen met de lei-
ding van de G.J.V., Sleutelkring de
Wildenborch en andere vrijwilligers uit
de omgeving, een kursus Beeldend Vor-
men en Kreatief spel, welke kursus gege-
ven wordt door de Gelderse Raad voor
het Jeugdbeleid.
De plannen zijn om het volgend seizoen
met diverse projekten te starten
(informatie alkohol, roken, drugs, etc.).
Zij die zich vanuit hun hobby, interesse
en sociale betrokkenheid bij de groep
vrijwilligers willen aansluiten, zijn van
harte welkom. Men kan zich melden bij
Tony Lichtenberg, Hoetinkhof 125.

NCVB afdeling Vorden
Tijdens de bijeenkomst van de afdeling
Vorden van de NCVB liet mevr. Bil uit
Hengelo de dames een aantal dia's zien
van Ikonen, alsmede dia's van kerken
en kloosters in Rusland.
Op 15 april komt mevr. Rappange uit
Arnhem een lezing houdern, met als on-
derwerp "De kwaal van onze vooroor-
delen". De avond begint om 19.45 uur
in het dorpscentrum.

Door "de stille week" naar
Pasen...!
Na de Palmzondag, de dag van "hosan-
na", hoera... volgt de "stille week";
een week vol lijden voor Jezus Messias.
De vrijdag komt, de slechte..., de Goe-
de Vrijdag, Kruis-Pasen.
Het hoort samen, Kruis en Pasen.
De gekruisigde Heer staat op, leeft.
De boze, brekende machten leggen het
af. Hoe bestaat het?!
Dat wil doorgaan, doorzetten.

Passie en Pasen
In alle kerken in onze gemeente zijn er
deze week en het komende Paasfeest
Passie- en Paasdiensten. In Woord en
Sakrament gedenken wij het lijden en
sterven van Jezus Christus en vieren we
Zijn Verrijzenis. Zijn kracht. Zijn geest,
Zijn leven wil doorwerken in het onze.
De kerkdiensten en vieringen staan ver-
meld in blad l, pagina l van deze uitga-
ve van "Contact".
U bent er welkom!

Gezamenlijke Paasdienst
2e Paasdag
In de Hervormde dorpskerk te Vorden
wordt, zo is de planning, op de morgen
van de Tweede Paasdag, maandag 7
april, een gezamenlijke Paasdienst ge-
houden, uitgaande van de Gereformeer-
de- en Hervormde kerkeraad te Vorden.
Iedereen is er welkom.
Er is in deze Paasdienst o.a.: koorzang,
samenzang, deklamatie, kort gesproken
woord ("Bevrijd om te bevrijden!").
Er worden nieuwe, bijzondere goede
teksten gelezen uit een Paasmap, een ge-
zamenlijke uitgave o.a. van het Lande-
lijk Centrum voor Gereformeerd Jeugd-
werk, de Hervormde Jeugdraad en het
C.J.V.
Mevrouw te Winkel en mevrouw van
Kempen hebben toegezegd aan deze ge-
zamenlijke Paasdienst mee te werken.
Voor belangstellenden zullen de gelezen
teksten in beperkte hoeveelheid bij de
verschillende uitgangen van de
dorpskerk liggen om ze mee te nemen en
thuis nog eens door te lezen.
De koorzang wordt verzorgd door de
Chr. Gemengde Zangvereniging "Excel-
sior". De liederen voor de samenzang,
oude en nieuwe Paasliederen (met be-
kende melodieën) worden voluit gesten-
cild op de liturgie. Rudie van Straten
begeleid de samenzang op het orgel.
Het belooft een bijzondere dienst te
worden, voor ouderen en jongeren, op
de morgen van de 2e Paasdag, in de
dorpskerk.

Twaalf teams voor
zeskamp te Vorden
Ter gelegenheid van het kronings- en het
bevrijdingsfeest zal er in Vorden een
zeskamp worden georganiseerd. Hier-
voor hebben zich twaalf teams opgege-
ven, te weten: Verpleeginrichting Het
Enzerinck; Touwtrekvereniging "Vor-
den"; Volleybalvereniging Dash; Jong
Gelre; Firma Dostal; Zwem- en polo-
klub "Vorden '64"; Motorklub "De
Graafschaprijders"; Badmintonklub
"Flash"; Voetbalvereniging "Ratti";
G.J.V.; Voetbalvereniging "Vorden";
het Vaarwerk.
Op dinsdagavond 8 april zal geloot wor-
den welke teams elkaar in de voorrondes
zullen ontmoeten. Deze voorrondes zul-
len worden gehouden op 30 april en 3
mei. De finale zal plaats vinden op 5
mei.

'' Achtkastelenrijders''
klaar voor de start
Op de ledenvergadering die de onlangs
opgerichte toerklub "De Achtkastelen-
rijders" in het dorpscentrum hield en
waarvoor een grote belangstelling be-
stond, werd besloten toe te treden tot de
N.R.T.U. (Nederlandse Rijwiel-Toer-
unie).
Op 20 april zal de eerste tocht worden
gehouden, namelijk "De Slingetocht",
met een lengte van ca. 100 kilometer. In-
middels zullen dan ook de trainingen
begonnen zijn, voor zowel de A-groep
als de B-groep. Voor 4 mei staat de IJs-
sel- en Berkeltocht op het programma.
Gedurende 12 t/m 14 mei wordt in
Wichmond meegedaan aan de Avond-
fietsvierdaagse.
De Avondfietsvierdaagse van de "Acht-
kastelenrijders" zelf wordt gehouden
van 20 t/m 23 mei. (De deelnemers zijn
verplicht ten minste drie avonden te fiet-
sen.) Voor 17 mei hebben de leden de
keus om mee te doen aan een tocht, óf
in Eefde, of in Borculo.

Stijgende belangstelling
voor Vordens Tennispark
"Vordens Tennispark" gaat dit seizoen
haar eerste lustrum in met opnieuw een
uitgebreid zomerprogramma. Behalve
een reeks gezelligheidstoernooien, on-
derlinge kompetities en uitwisselingen
met andere verenigingen zien we VTP
zowel in de distrikts(zaterdag)kompeti-
tie als in de landelijke(zondag)kompeti-
tie deelnemen met drie teams. De kom-
petitie start op 12 april.

Zaterdag 5 april is er een kennisma-
kingsavond voor nieuwe en oudere le-
den, 's Middags wordt het eerste jeugd-
toernooi van dit seizoen gehouden.
Paasmaandag komen de senioren aan
bod. VTP verheugt zich in een sterk stij-
gende belangstelling van met name de
jeugd.

Men stimuleert dit sterk door enerzijds
de kontributie laag te houden en korting
te geven op jeugdlessen, anderzijds door
diverse aktiviteiten voor de junioren te
ontwikkelen.

Naast de juniorenkompetitie en regio-
wedstrijden tegen andere klubs heeft
men speciale jeugddagen. Ofschoon de
bezettingsgraad van de banen steeds ho-
ger wordt, ziet men toch nog kans ruim-
te te maken voor toeristen. Blijft de ju-
niorenafdeling in dezelfde mate groeien
dan zal men in de toekomst niet ontko-
men aan uitbreiding van het tennispark,
teneinde deze groep op bepaalde mo-
menten niet in de verdrukking te laten
komen.

Prettymarkt
Ook dit jaar organiseert de Vordense
zwem- en poloklub "Vorden '64" een
Prettymarkt met als onderdeel o.a. weer
een rommelmarkt. Zonder deze markt
was de zwemvereniging al lang verdron-
ken. Nu weet men het hoofd nog boven
water te houden.
De opbrengst van de Prettymarkt wordt
namelijk aangewend om 's winters in
het dure bad te Eefde te kunnen zwem-
men. Men rekent er in het bestuur van
de zwemklub op dat de markt ook dit
jaar opnieuw een kasstuk wordt. Om dit
te bereiken trekt men er iedere eerste
zaterdag van de maand op uit om spul-
letjes op te halen. Alhoewel de voorraad
steeds groter wordt kan men best nog
wat gebruiken, (zie advertentie).

even noteren !!!

uuim poimnnuuoon
SHOW

dinsdag 8 april
woensdag 9 aprjl
donderdag 10 april

vrijdag 11 aprjl
zaterdag 12 april

dorpsstraat 22 — vorden

Veel belangstelling modeshow

Voor de modeshow die in Hotel Bakker werd georganiseerd door modehuis Visser en schoenenzaak Mokkink, bestond een
overwerldigende belangstelling. De zaal was volledig bezet. De show werd gepresenteerd door mevr. Wolvenne uit Apeldoorn,
die vier mannequins en één dressman had meegebracht.
Veel aandacht werd geschonken aan dezomermode. Een fleurig geheel met veel plooirokken en blouses, alsmede een verschei-
denheid aan kostuums. Gezien het weertype in Nederland was het niet verwonderlijk, dat er veel regenjassen werden geshowd.
De rokken trokken zeer de aandacht. Wat opviel was, dat de zomerjurken iets korter zijn geworden.
Wat betreft de herenkleding, hier werden diverse soorten jacks, broeken en pakken getoond. Voor het publiek werd duidelijk,
dat de f ir ma Visser over een gevarieerde sortering beschikt.
De schoenen die tijdens deze show werden getoond, waren van de firma Mokkink. De zomerschoenen zijn alleraardigst. Veel
open tenen en dunne bandjes. Suède heeft de voorkeur.
De muzikale begeleiding van deze show was in handen van de heer H. Boerboom.



Neem niet
voetstoots aan
dat ze nog
passen.

Laat die
voetjes
even nameten!

bovenstebeste
Bunnies

Schoenen
l c d c r w i i i c n

Kcpurui ic

M@)KKINK
Nieuwsiad 1 4 - V o r d e n U-lcloon 05752-2.186

Gevraagd voor maandagmid-
dag van ± 15.(X) tot 17.30 uur
hulp bij afwezigheid van de
moeder. Mevr. de Waard,
Beatrixlaan 12, Vorden, tele-
foon 2049

Te koop: één gaskachel met
pijpen geschikt voor grote
ruimten en drie raamkozij-
nen. Mombarg, Nieuwstad 3,
telefoon 1480

Zwem- en polovereniging
Vorden '64

Hebt u nog leuke spul-
letjes voor de
PRETTYMARKT
bel dan 2024 en wij ko-
men het iedere eerste
zaterdag van de maand
bij u ophalen.

Zwem- en polovereniging
Vorden '64

Net meisje zoekt werk voor
hele dagen liefst winkel en/of
huishouding. Monica Wil-
lems, Stationsweg 20, Vor-
den, telefoon 05752-1583

Te koop: z.g.a.n. oliehaard
merk „Campina". Te bevra-
gen: M. Aalderink-Jansen,
Hoogstraat 38, Steenderen,
telefoon 05755-1613 b.g.g.
1200

Door omstandigheden te
koop: Ford Taunus L 1978,4-
deurs met radio, kleur beige
met zwart vinyl dak, km-
stand 15500, als nieuw.
De Boonk 2, Vorden, tel. 1866

Dinsdag 8 april begint weer de
verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen uitsluitend
's morgens tussen 9—
13 uur en van 17—19
uur.

MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

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

Radio/
TV-serwice
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Elegante
zomermode
Een lust voor het oog en met
CRISTALL-schoenen ook een
genot voor uw voeten. Super-
zacht leer, een voetvorm bin-
nenzool met hielkom en een
versteviging in de voetholte

^ maken dat elegant ook gemak-
kelijk kan zijn. Een zomer

slang heerlijk lopen op

De modeschoen met voetbed

WULLIIMK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden - Telefoon 1342

Uw banketbakker.
De attente assistent

vandePaashaas
Paaseitaarten
Nesttaarten
Paasbrood
Paasgebak

Ruime keuze in
chocolade Paaseitjes
opgemaakte eieren

SPECIALITEIT:

ZWANEHALZEN
BANKETBAKKERIJ Telefoon 1750

J. wiekart

Paasweekend
6en7apriL

Reklame

mooie bos

freesia's
nu 4,75

BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN

Planten maken van
je huis een thuis.

Paas-
aanbieding

prachtige

begonia

6,95voor

BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN.

Bloemenspeciaalzaak

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

MODE
TENNIS 80

Met de nieuwste modellen. Kom kijken,
nu de meeste keus.

PAASKNALLER
tot 10 april
20% korting op

Slazenger, Pinguïn, Robey,
Apollo, Carlton en Vicort
tennis- en
badmintonrackets

Marten:
ttieJs Joellref/rnJl

Zutphenseweg 9 - Vorden

(H) HUSQVARNA
MOTORMAAIERS

Husqvarna
maakt maaien
makkelijk!

Husqvarna biedt u
keus uit 8 typen

motormaaiers,
waaronder nu ook

een handige
elektromaaier.
Ook voor uw tuin

hebben we
het juiste

type.

Husqvarna
Kom ze bij ons bekijken en vraag om een folder.

barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden

1,̂

inati
voor de eerste

zonnestralen deze
combinatie van
streepjaponen

jasje met
ceintuur.

IJsbuffet „Kerkepad"
DORPSSTRAAT 8, VORDEN, TELEFOON 05752-1921

Openingsaanbieding
div. Caraco ijstaarten
met 10% korting
Deze openingsaanbieding is geldig tot en met Tweede Paas-
dag (zolang de voorraad strekt).

Geopend op Goede Vrijdag, zaterdag, Eerste Paasdag,
Tweede Paasdag van 11.00 tot 18.00 uur.

BONBONBONBONBONBONBONBONBONBON

Geldig voor

één kinderijsje op Goede Vrijdag
bij inlevering van deze bon

BONBONBONBONBONBONBONBONBONBON

Op z'n Paasbest met deze
leuke pumps van Anita

Gebroken wit, suède, open teen, open hiel met leuke perfo-
ratie, 6 cm hak

ƒ 72,90

Zwart suède met enkelbandje, 8 cm sleehak

ƒ 77,90 Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
Maandagmorgen gesloten, woensdagmiddag geopend

Vordense Winkeliers Vereniging
In verband met Goede Vrijdag is de koop-
avond deze week verplaatst naar

donderdag
Goede Vrijdag zijn alle zaken geopend tot 6 uur

Verdrijf de winter uit uw gazon door

Wolf gazonaktivering
Wij verhuren een professionele

vertikuteermachine

Barendsen Zutphenseweg 15, Vorden

Wij maken onze cliënten er op attent dat onze kantoren op

VRIJDAG 4 APRIL '80
(Goede Vrijdag)

gesloten zullen zijn

In verband hiermee wordt de avondopenstelling van 4 april
'80 verplaatst naar

donderdag 3 april '8O
De gezamenlijke banken van Vorden



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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OP VRIJDAG 4 APRIL VAN 9 TOT 9 UUR EN ZATERDAG 5 APRIL VAN 9 TOT 4 UUR

barendsen
TUINMEUBELEN EN PARASOLS - HAND- EN MOTORMAAIERS - TUIN MACHINES EN NOG VEEL MEER HANDIG TUINGEREEDSCHAP. VELE

AANTREKKELIJKE VOORSEIZOENAANBIEDINGEN. KOM 'S VRIJBLIJVEND RONDKIJKEN BIJ BARENDSEN, ZUTPHENSEWEG 15, VORDEN

Ik als kleine zelfstandige
zweer bij de

Zilvervloo »••• \

Ideaal spaarplan:
de Zilvervloot, voor
15 t/m 21 jarigen.
Geeft maar liefst
8V4 % rente en
nog eens 10%
spaarpremie.

Rabobank

SHOW UITNODIGING SHOW

Grote tractoren/landbouwwerktuigenshow ± 200 stuks
op 2, 3, 4, en 5 april a.s. van 9.00 tot 17.00 uur

TRACTORENDEALER VAN

FENDI*

llGBff

NATUURLIJK
GOED

pendelstrooiers
schotelmaaiers
hooibouwwerktuigen
etc.

cyclomaaiers
harken en
schudders
FRISTEYN
opraapwagens

SCHUITEMAKER
mengmesttanks
silagewagens
kipwagens
mestwagens etc.

betonmolens

QUICtCB - SYSTEM

opraap-
doseerwagens
en opraapwagens

Grote voorraad gebruikte tractoren en alle soorten
machines alles voor zeer speciale prijzen.

ATTENTIE: opruiming van gebruikte opraapwa-
gens en mengmesttanks tot 3000 liter.

We hopen dat u op één van die dagen een bezoek zult
brengen. De beide Paasdagen blijft alles te bezichti-
gen.

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

KUIJPERS B.V.
Zutphenseweg 31 - 7245 N R Laren (Gld.)
Telefoon 05738-1227 - „Slootsmid" sinds 1827

* w

'*°ae****^'n*$^ i! Weefstof g°rd#n. Schitterend van
'so *°e'ïc,ÖOl^Jo°°^<f

e"s Jf eenvoud. Beetje chique door dep'e„,v °<v » 'eo/,-A Jv ion/--:u~- -» J~ nnn/_ ^..«.t ir :

"Nataar*. Een 100% zuiver katoenen
prachttapijt. Voor woon- of slaap-
kamer. Puur natuur op z'n sterkst.
Vuilwerend dankzij speciale
behandeling. Solide foamrug. In
de modekleuren: zand, khaki, petrol
of bruin. 400 cm breed.
Voor de voorjaarsprijs van 1,79," P's-m

10% zijde naast de 90% acryl. Fraaie
tinten: lichtblauw, fraise, beige en bruin.

Kleurecht en krimpvrij, 120 cm breed.

29.75

sdagmiddag geopend

%M
TCNMIS SEIZOEN 80

BEGIMT BU

tS OlT DAA«

ONZE

M Qusnc i w o w ze
w
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NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 3 april 1980
42e jaargang nr. 5

Intekenlijst
Waarom juist in de maand april twee intekenlijsten in de gemeente Vor-
den? Zoals u kunt lezen in dit Contact, gaat de muziekvereniging Sursum
Corda een jubileumaktie op touw zetten, van 7 t/m 12 april; half april
gaat de oranjevereniging met een intekenlijst bij de Vordense bevolking
langs, met het doel de kosten te dekken van het kronings- en bevrijdings-
feest, eind april/begin mei. Dit jaar maakt men er iets groots van!
Wij vinden het alleen jammer, dat er niet voortijdig overleg is geweest
tussen beide verenigingen. Twee intekenlijsten in dezelfde periode lijkt
ons niet wenselijk.
Wij willen geen van beide verenigingen te kort doen, doch hebben al een
vaker naar voren gebracht: waarom in Vorden geen kulturele kommissie?
Dit geldt ook voor diverse uitvoeringen: afgelopen zaterdag bijv. waren er
twee toneeluitvoeringen; dit moet toch beter geregeld kunnen worden.
Wij mogen er trots op zijn, dat er in Vorden zoveel goede verenigingen
zijn. Juist daarom zou een kulturele kommissie op z'n plaats zijn in
Vorden.
Het kan natuurlijk ook via de gemeente geregeld worden, zoals elders ook
wel gebeurt. Er zou dan een lijst opgesteld moeten worden van plannen en
die de diverse verenigingen hebben.

KPO V orden 10 april massaal
naar Hanzehof
pp 13 mei uitstapje naar Duitsland
Op donderdag 10 april aanstaande zullen een groot aantal leden van de
Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie, afdeling Vorden/Kranen-
burg, vertegenwoordigd zijn bij het gouden jubileumfeest van de lande-
lijke KPO. Dit feest wordt gehouden in de Hanzehof te Zutphen. Een en
ander werd besloten op de maandelijkse bijeenkomst van de afdeling die
in zaal Schoenaker op de Kranenburg werd gehouden. Voorzitster mevr.
\. Cuppers-Besselinkl, die de drukbezochte vergadering zoals gebruike-
lijk in dichtvorm opende, heette allen welkom - en speciaal het echtpaar
De Bruin uit Varsseveld.

een korte inleiding van de heer De
pruin bracht deze filmbeelden en dia's
van diepvries en diepvriesprodukten. De
bruin, die verbonden is aan Diepvries-
jHome-Service te Varsseveld (Helmink)
jiet ook beelden zien van een slachterij,
|met het gehele proces dat, voorafgaat,
voordat het vlees en andere artikelen in
Je diepvries kunnen worden opgebor-
gen. Er werd nog een enquette gehou-
den, waarbij leuke prijzen beschikbaar
waren.
De voorzitster dankte het echtpaar De
Bruin voor de leerzame avond. Zij deel-
|de mee dat op 13 mei het jaarlijkse reisje
an de KPO wordt gemaakt naar Duits-

land. Bezocht worden onder meer Bil-

lerbeck (koffiepauze), Prichingshof te
Sythen (museum, wildpark, enz.), de
Wasserburcht in Limbeck en er wordt
een boottocht over de Halternsee ge-
maakt. In Holterhoek volgt het slot-
diner.
Men kan zich nog voor deelname opge-
ven bij het bestuur.
De stoelenbekledingskursus begint op
29 april bij Mullink, Ganzesteeg. De
andere vier lessen worden bij Schoe-
naker gehouden. De kursus wordt gege-
ven door mevr. Pelle-Pierik uit Henge-
velde. De eerstvolgende KPO-avond
wordt niet gehouden op 22 april maar 28
april; dan komt mevr. Schot uit Ruurlo
spreken over het Welfarewerk.

Grote jubileumaktie voor
gouden "Sursum Corda"
Onlangs heeft men in de krant kunnen

zn dat de muziekvereniging Sursum
brda dit jaar 50 jaar bestaat. De sup-

jx>rtersvereniging van de vereniging zit
ivenals Sursum Corda zelf, lang niet
il. In het kader van de komende festi-
iteiten, gaat zij binnenkort een grote
Inanciële aktie organiseren. Het 50-ja-
|ig jubileum zal op 11 november worden
;evierd.

feij een jubileum behoort een geschenk.
PC supportersvereniging heeft zich af-
levraagd wat voor de jubilerende vere-
iging het meest op zijn plaats zou zijn.

jDe supporters zijn tot de konklusie ge-
omen, dat geld het hardst nodig is!

Op de vier uitvoeringsavonden heeft
jmen kunnen zien dat het korps weer is
litgebreid en dat de jeugd goed is verte-
;enwoordigd. Dit kost veel geld. Met

jdeze uitbreiding moet ook het aantal in-
itrumenten worden uitgebreid,
n de week van 7 tot 12 april zal een in-
amelingsaktie worden gehouden. De
pbrengst van deze aktie zal namens de

Vordense bevolking aan het bestuur van
iursum Corda worden aangeboden. De
iupportersvereniging heeft meer dan
00 medewerkers bereid gevonden om

bij u aan te kloppen. Men hoopt dat de
plaatselijke burgerij met flinke gaven uit
de bus zal komen.

Toneelavonden Koningin
Wilhelmina MAVO in
dorpscentrum Vorden
De Koningin Wilhelmina MAVO uit
Zutphen gaf gedurende twee avonden
laar feestavonden in het dorpscentrum
te Vorden. Hoewel in het verleden reeds
verschillende keren van akkomodaties
in de regio gebruik werd gemaakt, bijv.
in Eefde en Almen, was het de eerste
;eer dat gebruik werd gemaakt van het

Idorpscentrum te Vorden.
Ifieide avonden werden bezocht door
ouders en kennissen van de leerlingen.
Het programma werd geopend met jazz-
toallet, uitgevoerd door de meisjes van
de 2e, 3e en 4e klassen. Onder leiding
ran mevr. Boonstra-Bos gaven de meis-
jes een leuke show. Daarna voerden
leerlingen en leerkrachten samen het

toneelstuk "De Rode Spin" op. Er werd
met veel animo gespeeld en de zaal bleef
dan ook tot het laatste moment in span-
ning zitten wachten op de ontknoping
van het mysterie van de Rode Spin.
Aan het einde van de avond bedankte de
heer van Goor namens de kommissie
buitenschoolse aktiviteiten, de
regisseur, de heer B. Wagen voort en alle
medewerkers aan deze avond voor het
gebodene.

H.SteenbrekerbijNKV
in het zonnetje gezet
De federatie Bouw- en Houtbonden,
afd. Vorden kan op een goed bezochte
jaarvergadering terugzien. Voorzitter
G.M. Eggink toonde zich hierover bij-
zonder verheugd. "Het blijkt dat de
vakbond in Vorden leeft", aldus de heer
Eggink. Het jaar kon bovendien worden
afgesloten met een batig saldo.
Deze avond werd de heer H. Steenbre-
ker bedankt voor zijn 22,5 jaar penning-
meesterschap voor het NKV. De heer
Steenbreker heeft zijn funktie neerge-
legd omdat de afdeling Vorden nu volle-
dig federatief draait en dus maar één
penningmeester meer heeft. Distrikts-
medewerker de heer Bruins sprak enige
woorden van dank voor de verrichte ar-
beid en inzet van de heer Steenbreker.
Verder deelde de heer Bruins mee, dat
de Bouw- en Houtbonden, afd. Gelder-
land, nu al voor 90% klaar zijn om als
één bond naar buiten toe te treden. Hij
verwacht dan ook dat Gelderland er in
1982 klaar voor is.

Ponyklub "De Graafschap"
Zaterdag gingen enkele ruitertjes naar
Hengelo G., teneinde daar dressuur-
proeven en springparcoursen te rijden
voor de promotie. In de dressuur be-
haalden Ina Sloetjes met Helenius en
Alis Oplaat met Carla, winstpunten. In
het springen het nog beter want hier be-
haalde Evelien Ruitenberg met Hera
zelfs drie winstpunten.
Mirjam Vaessen met Morgana en Ina -
Sloetjes met Helenius elk twee winst-
punten. Het geheel kon, ondanks de
slechte weersomstandigheden, als een
goede start van het buitenseizoen gezien
worden.

Wildenborchse toneelvereniging
op dreef in " zo maar een veearts''
De toneelvereniging T.A.O. uit de Wildenborch is een dermate belang-
rijke vereniging in de Wildenborchse samenleving, dat men nooit bang be-
hoeft te zijn dat er geen publiek komt opdagen bij hun voorstellingen. Dit
was ook het afgelopen weekend niét het geval. Zowel vrijdag- als zater-
dagavond was de Kapel goed bezet. Beide keren werden de aanwezigen
welkom geheten door voorzitter R. Mennink.
T.A.O., zoals altijd onder de voortreffelijke regie van J. Huidink uit
Ampsen, had deze keer gekozen voor "Zo maar een veearts", geschreven
door Martin van Spaandonck.

Een ernstig stuk, hier en daar doorspekt
met wat humor. Het stuk handelde over
veearts Jan Bos, die vroeger voor dokter
had gestudeerd en die toen een kapitale
fout had gemaakt (hetgeen een mensen-
leven kostte) waardoor hij noodge-
dwongen in een andere plaats veearts
werd. Behalve zijn familie, was niemand
op de hoogte van deze fout.
De lang niet gemakkelijke rol van de
veearts werd uitstekend gespeeld door
Freek Klein Brinke. Veearts Bos werd
op het toneel trouw terzijde gestaan
door zijn vrouw Ans (Frida te Lindert).
Problemen tussen veearts Bos en zijn
dochter Ineke (Jeannet Kamphuis). Pa
wil dat dochter voor arts gaat studeren.
Ineke, op de hoogte van de fout in het

verleden van haar vader, wil dat echter
niet. Anders gaat het met de aangeno-
men zoon Henk (Reinier Klein brinke)
die wel voor arts wil studeren, maar
geen praktijk in zijn woonplaats wil
overnemen, waarna pa hem promt het
huis uitzet.
Enfin, het kwam natuurlijk allemaal wel
weer op zijn pootjes terecht.
In dit toneelstuk werd de rol van Oma
gespeeld door Diny van Ark. Reini Gr.
Nuelend vertolkte de rol van Cor. Gerrit
Nijenhuis was Dirk, de jongen uit het
dorp. Huishoudster Trees werd gespeeld
door Jurrie Klein Brinke, terwijl het
dienstmeisje werd gespeeld door Diny
Staring. Grime: Willemien Flierman en
Gerda v.d. Berg.

Start wielerseizoen 1980
van de R.T.V. Vierakker-
Wichmond
Dinsdagavond 8 april gaat het wielersei-
zoen 1980 van de RTV Vierakker-Wich-
mond van start. Verder wordt er vanaf
maandag 14 april iedere maandagavond
getoerd met als vertrekpunt garage Wim
Zeevalkink in Wichmond. Ieder die be-
langstelling heeft voor het toerfietsen is
welkom om op deze avonden te komen
kennismaken met de RTV. De te rijden
afstanden worden aangepast aan het
langer licht blijven op de avonden.
Ieder die lid wil worden van de RTV kan
zich op deze maandagavonden opgeven
bij een van de aanwezige bestuursleden.
De training van de wedstrijdrijders van
de RTV begint op donderdagavond 10
april vanaf garage Wim Zeevalkink naar
het parkoers aan de boshuisweg in Vier-
akker, belangstellende voor de wed-

strijdtraining zijn van harte welkom om
hieraan deel te nemen waarna men na
een proef periode kan bepalen of men
lid wil worden van de RTV Vierakker-
Wichmond.

Eierzoekwedstrijd
Kranenburg
Uitgaande van de buurtvereniging Kra-
nenburgs Belang zal er op Ie Paasdag
weer een eierzoekwedstrijd worden ge-
houden. Er is een mooi terrein uitge-
zocht waar de jeugd in drie groepen zal
worden gesplitst. De jongste kategorie
is in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar, de
tweede groep van 7 t/m 12 jaar en de
derde van 13 jaar en ouder, zodat bij
wijze van spreken ook ouderen mogen
deelnemen. De wedstrijden beginnen na
de middag. Men kan zich voor deelna-
me opgeven bij zaal Schoenaker op de
Kranenburg. Ook niet-leden kunnen
zich uiteraard opgeven.

CONTACT/SPORTOVERZ1CHT

VOETBAL

DDHl-Rattil:4-l
Het eerste elftal van Ratti heeft zondag
in Apeldoorn een 4-1 nederlaag geleden,
tegen een beter spelend DDH. In de
eerste helft wogen beide partijen aardig
tegen elkaar op; de thuisklub nam de
leiding, toen bij een hoog genomen
hoekschop de bal door de middenvoor
achter doelman Huitink werd gekopt: 1-
0. Ratti gaf het niet op en zag nog voor
het rustsignaal de moeite beloond. Uit
een voorzet van Jan Schoenaker kopte
een van de DDH-spelers in eigen doel:
1-1.
Na de hervatting kwam DDH al spoedig
op een 2-1 voorsprong, weer door een
hoge bal fraai in te koppen: Bij de Rat-
tianen zakte het nivo en men gaf er
enigszins de brui aan. Suksessievelijk
verhoogde de thuisklub de score tot 4-1.

Uitslagen/Programma
s.v. Ratti
Uitslagen: DDH l - s.v. Ratti 4-1; alle
andere wedstrijden zijn afgelast.
Programma 5 april: Afd. zaterdag: s.v.
Ratti 3 - Sp. Eefde 4; afd. zondag: s.v.
Ratti l - DDH l (resterende tijd 38
minuten); afd. jeugd: Sp. Brummen Al
-s.v. Ratti Al.
Programma 2e Paasdag: afd. zondag:
SHE l - s.v. Ratti 1; Sp. Brummen 7 -
s.v. Ratti 4.

Uitslagen/Programma
v.v. Vorden
Uitslagen: Vorden l - Terborg l 1-0;
Vorden 4 - A.D. 4 0-0; Vorden 5 - Eerb.
Boys 62-1; Vorden 6 - Erica 7 9-1; De
Hoven 6 - Vorden 7 8-0; Lochem 10 -
Vorden 8 9-1.
Programma 2e paasdag: Vorden 3 -
AZC 4; Hercules 6 - Vorden 6 (13 te spe-
len minuten bij stand 3-0); Oeken 5 -
Vorden 7.

VOLLEYBAL

Dames van Dash zeer
gemakkelijk op winst
Zaterdagmiddag j.l. werd in Twello te-
gen de dames van Wilp de return ge-
speeld. Wilp is al gedegradeerd, zodat
voor hen niets meer op het spel stond.
Dat gold ook voor Dash, dat zich al ge-
ruime tijd op de 6e plaats heeft genes-
teld en dus geen kampioenskansen meer
heeft. Het wedstrijdverloop was aller-
minst interessant. Op geen enkel
moment vormde de Wilpse ploeg een
bedreiging voor Dash.
In de tweede set moest Dash zorgen de
nodige konsentratie te behouden om
niet het schip in te gaan, maar het liep
voor Dash op een te gemakkelijke ma-
nier goed af. De setstanden geven hier-
van blijk, nl. 5-15, 9-15 en 4-15.
De stand is als volgt na 21 wedstrijden,
met nog slechts één wedstrijd voor de
boeg. Labyellov 54, Heijendaal 50, Se-
tash 44, Torpedo 40, VCV 36, Dash 36,
Recter 31, Avanti 24, Zelky/Harderwijk
2 20, Reehorst 13, Jump 13, Wilp 7. De

laatste wedstrijd speelt Dash thuis op 12
april a.s. tegen Torpedo in de Vordense
sportzaal.

Heren van Dash van slag
De tweede achtereenvolgende maal ver-
liest de herenploeg van Dash in eigen
huis van zijn tegenstander. In dit geval
was het Isala 3 (Deventer), waartegen
Dash moest kapituleren. Kennelijk ont-
breekt het Dash nog steeds aan overtui-
gingskracht. Gezien het verloop in de
eerste set, die met 13-15 eindigde, had
Dash deze set niet uit handen mogen ge-
ven. Gedurende de hele set hadden zij
een voorsprong maar op het beslissende
ogenblik kan de ploeg zich niet waarma-
ken. Dit geeft vervolgens een psycholo-
gische knauw, zodat de volgende sets
niet het eigen spel vertonen.
Dash verloor de 2e set met 8-15 en de 3e
set toen de verdediging van Dash in el-
kaar zeeg met 5-15. Isala had weliswaar
veel routine in huis, maar Dash zal in
verdedigend opzicht, blik, goede stop en
pass in het achterveld nog wel iets moe-
ten laten zien anders zijn de degradatie-
kansen na een half jaar promotieklas
niet denkbeeldig. Er is bij Dash vol-
doende kwaliteit aanwezig.
Overige uitslagen:
j.asp. Dash b - Hansa d 3-0; m.asp.
Dash b - Epse c 2-1; j.jun. Dash - Bru-
voc 2-1; m.jun. Dash - Wilp a 1-2;
m.asp. Colmschate - Dash a 0-3; SVS g -
Dash c 2-1; j.jun. Hansa a - Dash 2-1;
ds. Wilh. 5 - Dash 5 3-0; ds. Hansa 5 -
Dash 4 1-2; ds. Dash 3 - Harfsen 2 1-2;
hr. Dash 3-Wilh. 20-3.
Geen programma in verband met va-
kantie.

Onderlinge damkompetitie
DCV Vorden
Voor de onderlinge kompetitie van de
Vordense damklub DCV werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld:
Rossel - Hoekman 0-2; Hoenink -
Nijenhuis 0-2; Slutter - Eckringa 2-0;
Wansink - Wiersman 1-1; Lankhaar -
Esselink 2-0; v.d. Schaaf - Ruesink 0-2.
Jeugd, groep I: W. Rietman - J.Dijk 0-
2; H. Dijk - A. Plijter 2-0; N. de Klerk -
R. Brummelman 2-0; groep II: M. v.
Burk - H. v.d. Kamer 1-1; D. Hoekman
- E. te Velthuis 0-2; J. Slutter - E. Brum-
melman 1-1; groep III: W. Hulshof- H.
van Langen 2-0; R. Bulten - G. Brink-
man 2-0; 3. Kruiselbrink - R. Bruinsma
2-0; F. Rouwenhorst - M. Boerkamp 2-
0; B. de Jonge - J. v.d. Kamer 0-2; R.
Bulten - J. v.d. Kamer 1-1; M. Boer-
kamp - G. Brinkman 2-0; R. Bruinsma -
H. van Langen 2-0; W. Hulshof - F.
Rouwenhorst 2-0; B. de Jonge - H. van
Langen 0-2; groep IV: R. de Beus - R.
Lichtenberg 1-1; P. Besselink - B. Nue-
sink 0-2; R. Mullink - B. Huetink 0-2;
H. Berenpas - R. Slutter 0-2; B. Voort-
man - E. Hengeveld 2-0; R. de Beus - J.
Kuin 0-2; R. Lichtenberg - R. Mullink 2-
0; H. Berenpas - E. Hengeveld 0-2; J.
Kuin - R. Slutter 0-2; R. de Beus - B.

Huetink 2-0; B. Voortman - P. Besse-
link 0-2; B. Huet ink-B. Nuesink 1-1.

WATERPOLO

Vorden wint met 1-0 van
Terborg
De enige keer dat er in de wedstrijd Vor-
den-Terborg wat te genieten viel voor
het publiek was vijf minuten voor tijd.
Op rechts kreeg de thuisklub een korner
toegewezen die werd genomen door Rei-
nier Teerink. Met een juweel van een
kopbal zorgde Chris Hissink voor een
perfekte afwerking van deze hoekschop.
1-0.
Daarvoor werd er door beide teams wei-
nig van gebrouwen. Vele slechte passes
over en weer en teveel overtredingen.
Dat kwam Terborg op een tweetal boe-
kingen te staan.
Voor de rust had Vorden een paar maal
pech dat er geen doelpunten vielen. Een
kopbal van Bert Vlogman tegen de paal
en een kopbal en een schot van Chris
Hiddink vlak voor rust die via de paal
naast ketsten. Aan de andere kant kreeg
doelman Wim Harms weinig werd van
betekenis op te knappen.
In de tweede helft ongeveer hetzelfde
spelbeeld met dit verschil dat Terborg
agressiever speelde dan de thuisklub.
Juist voordat Chris Hiddink de beslis-
sende treffer produceerde ontsnapte
Vorden aan het oog van de naald toen
een enorme "spetter" boven het hoofd
van Wim Harms tegen de lat belandde.

Vordense dames met 5-5
gelijk tegen BZ&PC(Borculo)
De dames van Vorden hebben zondag-
morgen de kompetitiewedstrijd tegen
BZ&PC met 5-5 gelijk gespeeld. Het
was in Eefde een spannende partij,
waarbij Borculo de eerste periode met
een 0-1 voorsprong afsloot. In de twee-
de periode werd het door Henriet Haze-
kamp gelijk, waarna BZ&PC opnieuw
de leiding nam, 1-2.
In de derde periode werd het zelfs 1-3.
Henriet Hazekamp verkleinde even later
tot 2-3. In de vierde periode opnieuw
eerst een doelpunt van Borculo. Anneke
Sikkens zorgde voor de stand 3-4.
Nadat Borculo was uitgelopen tot 3-5
gelukte het Vorden via Henriet Haze-
kamp en Anneke Sikkens op het aller-
laatste langs BZ&PC te komen: 5-5.

Heren Vorden verliezen met
4-9 van Barneveld
De heren I van Vorden hebben zater-
dagavond in Zutphen de kompetitie-
wedstrijd tegen DWK uit Barneveld met
4-9 verloren. De eerste periode werd met
de stand 0-0 afgesloten. In de tweede
periode scoorde DWK twee maal.
In de derde periode begon het doelpun-
tenfestijn pas goed. Nadat DWK tot 0-3
was uitgelopen scoorde Arjan Menge-
rink twee maal. De laatste periode ging
in met de stand 2-5. De mannen uit Bar-
neveld scoorden in deze periode nog vier
maal. De eindstand 4-9 werd bereikt
door Frans Carmiggelt, die in de slot-
fase tweemaal tegen scoorde.

Korrespondentie
Wij maken u er nogmaals op attent, dat de heer Velhorst, Wiemelink 35,
telefoon 1688, onze korrespondent is voor het dorp Vorden.
De heer Wolbert, Ruurloseweg 66, Kranenburg, telefoon 6681, treedt op
voor de buurtschappen.
Wilt u een verslag in Contact hebben van een uitvoering, opening, jubi-
leum, enz.m belt u dan met bovengenoemde adressen. ER wordt wel eens
gezegd "dat heeft niet in Contact gestaan", maar als onze
korrespondenten niet ingelicht zijn, kunnen zij ook geen verslag schrij-
ven.
In uiterste gevallen kunt u ook de redaktie bellen, telefoon 1404.

De redaktie

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

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

JOGGING
KINDER SWEATSHIRTS

in alle modekleuren ^ ̂ p • •
van 19,95 nu l O r 7 5

UW ZAAK:

INTERIEURVERZORGING

EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

en stro, iu|]'Te koop: hooi
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink,' EröheM,
oord, Onderduikersweg 30c;!
N.O.P., tel. 05270-2701;
b.g.g. teU 05618-444 of 05618-
214.



Bebie-hoelt „Elientje"
uw bebie speciaalzaak

& Speciale aanbieding

OERSTERKE
BUGGY

met harde rug en ballonbandjes &•
^%

Alleen vrijdag en zaterdag a.s. »j

Veiligheid voor allee bij:

ƒ79,-

Burg. Galléestraat 44 Vorden.
Telefoon 05752-2999
ook op woensdagmiddag geopend

Te koop gevraagd:
ANTIEK o.a.

- kabinetten
- linnenkasten
- klaptafels
- boerenstoelen
- grootmoederstijd-

artikelen

Tegen kontante betaling

M. J. MAAS
ANTIEKHANDEL
Vordenseweg 2, Hengelo (G)
Telefoon 05753-1637

\ A

'

voorgoed
antieh

DE
"VELDljQEK"

tuucn Doctinchcm en Ruurle
Vtldhockscweg 11-13

o«7»*-4»»

— »

O Q

•n partijen. D« prifxen zullen H

Cfcfé-Reataurmnt

11 Wapen

van 't Medler
ltedl«r - Tel. 6«M

x\
f KNIPTIP

Een filmzon is
een welkome
lichtbrenger
voor wie binnens-

- huis wil filmen.

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten

* dam'"̂ ^S*Or^a/p. U<*

**%&«*«

36,50
paasps

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEr|

^C J U U • volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.(XX) km

TOYOTA SPORTSWAGON 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 4-deurs 1977/78
TOYOTA Corolla 30 Stationcar 1977
TOYOTA Carina 1976/78
TOYOTA 1000 nov. 1976
TOYOTA Starlet deJLuxe . . . .2 x 1979
TOYOTA Cressida Stationcar 1977
AUSTIN Alegro 1974
OPEL Ascona 19 4-deurs 1977
OPEL Kadett Special 4-deurs 1978
PEUGEOT 304 GL 1976
MAZDA 323 ES 1979
DATSUN 1400 Y de Luxe 1979
SIMCA Horizon met gasinstallatie.. .1978
FORD TAUNUS 1600 L Station 1977
DATSUN Cherry 1978
Vertegenwoordiger T. K/asens, 08340-42555

GRANDIOZE VOORJAARSSHOW
op 27, 28, 29 maart a.s.

Bennie wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Vialle

Paasaanbieding

Kinderspijker-
broeken

alle maten

29,50

Kinder sweatshirts
alle maten

Te koop: violen,
duizendschoon.
Zelledijk 12, Hengelo, tele-
foon 05753-7318

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA woensdagmiddags ook open

ers.

4 typen
s versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-beveiliging
53 cm snijbreedte

eigen reparatie
slijpinrichting

„JOWE"
KEYENBORG

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

2e PAASDAC 7 APRIL

Feeling

Hengelo GId. telefoon 05753-1461



Heren u
kunt komen!
Bedankt voor uw geduld! Maar nu is 't
zover. De nieuwe collecties in echt betaal-
bare mannenmode zijn nu bij ons binnen.
Compleet en wel. Met een enorme keuze
en veel nieuwe combinatiemogelijk-
heden. Want ook in de "klein" mode
hebben wij u iets groots te bieden.
Alles in één huis: uw modezaak. ..

Il

£>

Van horen zeggen...
Veel klanten (eigenlijk de meeste) vinden ons een fijne zaak, waar
iedereen altijd welkom is en met de nodige onderscheiding wordt be-
diend. Persoonlijke aandacht en een vrijblijvend advies rekenen wij
gewoon tot onze "gastheerlijke" verplichtingen.

U bent uitgenodigd!
Kom een dezer dagen eens bij ons binnen. Al is 't zomaar.
Maak kennis met onze nieuwste collecties; het verplicht u tot niets^

Welkom. Zoals altijd.

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wieiig

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

JOWE"
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

Voor aanleg en onderhoud van alle
soorten verwarming en loodgle-
terswerken naar

INSTALLATIEBEDRIJF

W. WEULEN KRANENBARG
Zelhem, telefoon 08342-1364

BOOOOOOBO
reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

OOOOOBBDOBBOC3OBBOBOOOO

Wil uw trekker niet of slecht starten,
of loopt de motor niet zoals u dat graag
zou willen,
of hoort u wel eens geluiden die u vroe-
ger niet hoorde?

Wij kunnen u helpen met vakbe-
kwaamheid die door de jaren ge-
groeid is.

MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD
Koningsweg 18, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1399

•

•

•

•

•

Voor een betrouwbare gebruikte auto

naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

nu een prachtig- en voordelig orgel

Inruil en gespreide
betaling mogelijk.

vanaf ƒ 2195,-
lijdelijk mei gratis bank en
hoofdfelet'oon.

iSQlinaJASOO
is een voordelig orgel
zowel voor de
beginner als voor de
wal meer gevorderde
organist.
De Solina A 300 heeft
bovendien een ruime
keuze aan registralie-
mogelijkheden.

TONEELVERENIGING

T WEERHAANTJE
geeft haar uitvoering op zaterdag 12 april a.s.
aanvang 20.00 uur met het toneelspel

"Spel met een droom"
in Ons Huis te Hengelo Gld.

Souffleuse: M. van Gerven; regisseur: J. Ruitenberg;
toneeldecor: E. Blom.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal van Ons Huis en bij de spelers en
speelsters, drogisterij Marianne, tel. 2062 en installatiebedrijf Eef Jans-
sen, tel. 1760. Plaatsen voor slechthorenden kunnen worden gereser-
veerd.

•

•

•

l
j

Open huis
van 10-1O
woensdag 9 april
donderdag 10 april
vrijdag 11 april
tot 10 uur 's avonds
De nieuwste internationale meubelontwerpen tonen wij u op ruim 3500 m2 meubeltoonzaal

Tijdens de open huis-dagen spektakulaire aanbiedingen

Tot ziens op onze mcubelshow

B.V.
Gratis reservering voor latere levering

Prima service en garantie

Gratis transport en montage door eigen vakmensen
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dinsdag 8 april
woensdag 9 april

donderdag 10 april
vrijdag 11 april

zaterdag 12 april
Vijf dagen - speciaal voor sfeer, komfort en gezellig-
heid thuis.
Vijf dagen - met nieuwe modellen zitmeubelen van
LEOLUX: het nieuwe wandmeubel van pastoe met de
1001 mogelijkheden. Tevens de meest wondermooie
dessins in gordijnen en tapijt.

Met de mooiste meubelen in de
gezelligste entourage met een
huis vol leuke woonideeën.

Kortom een woonshow boordevol woonideeön bij
WIM POLMAN in Vorden.

Oh ja, de showroom vindt u achter onze winkel in
Vorden, Dorpsstraat 22, telefoon 05752-1314

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TELEFOON 05752-1314

Granges Metallverken in Zutphen is dochter van het Zweedse
Granges concern, één van Europa's grootste ondernemingen in de
metaalverwerkende industrie. Het Zutphens bedrijf vervaardigt
hoogwaardige messing- en nieuwzilverfoand voor verdere verwerking
in voornamelijk de automobiel- en elektrotechnische industrie
(auioradiateuren, lampvoetjes e.d.). Er werken momenteel 325
mensen in ons bedrijf, waarvan 225 in de kontinu-dtenst.

GRANGES METALLVERKEN
NEDERLAND B.V. - OOSTZEESTRAAT 1 - ZUTPHEN

OOK IN 1980 HEEFT GRANGES WERK VOOR U!
In de mechanische onderhoudsdienst van ons modem productiebedrijf hebben we namelijk
plaatsingsmogelijkheden voor enkele LT.S./M.T.S.-ers als

ONDERHOUDSMONTEUR
In deze functie dient u zelfstandig te kunnen optreden bij storingen en in staat te zijn gecompliceerde
productiemachines in de productieafdelingen Gieterij en Walserij te repareren/onderhouden.

Enkele jaren praktische ervaring zijn gewenst;
Leeftijd: tenminste 25 jaar.
Het gaat hier om functies in kontinu - (4-ptoegen) dienst, hetgeen betekent:
7 ochtenddiensten van 06.30-14.30 uur, 2 dagen vrij;
7 middagdiensten van 14.30-22.30 uur, 2 dagen vrij;
7 nachtdiensten van 22.30-06.30 uur, 3 dagen vrij.

U ontvangt daarvoor een forse ptoegentoeslag van 33% op het basisloon; bij dat basistoon kunt u
bovendien optellen een aantrekkelijke productiebonusregellng (vorig jaar gemiddeld 10,2%); U
komt dan - afhankelijk van uw niveau van opleiding en ervaring - op tenminste f 1753,- per 4 weken
netto (exd. 8% vakantietoeslag, reiskostenvergoeding en koffiegeld), met een uitloop naar f 1901 ,-
per 4 weken.
Naast uw basisvakantie van 22 dagen per jaar kunt ü rekenen op 13 zgn. roostervrije dagen op grond
van 4-ptoegendienst.

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Volkorenbrood
HET GEZONDSTE ETEN
EN NOG LEKKER OOK!

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 11,50
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

Voor nadere informatie kunt u bellen met onze afdeling
personeelszaken tel. 05750-1.08.18.

U kunt ook de bon invullen en opsturen (postzegel niet nodig)
naar antwoordnummer 7, 7200 VB ZUTPHEN

Binnen enkele dagen ontvangt u dan meer informatie over het
bedrijf bij u in de bus.

BON K1

naam:

adres:

woonplaats: ..

huidige funktie:

leeftijd:

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Een gezellige Paastafel met brood,
natuurlijk vers van een warme bakker

zoals:

Paasbrood, krente- of
rozijnenbrood, rozijnenbol-
len en Paasgebak
Bestel het tijdig bij:

T WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET
A.G. Schurink, Burg. Galleéstraat 22, telefoon 1877

In verband met Goede Vrijdag

vrijdagavond
geen
koopavond

H.C.I. U.B.I.
Kruisbergseweg 13,
Postbus 27,
7255ZG Hengelo (Gld.

Binnenweg 4,
7071 AE Ulft.

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

Nieuws van de Nutskleuterschool

Wegens een sterfgeval kon onze traditie van enkele
jaren helaas weer niet doorgaan. De kleuters van "de
Kroezestulp" gingen n.l. altijd op donderdag vóór
Palmzondag in optocht met Palmpaasstokken naar
het bejaardentehuis de Wehme.
Als alternatief hebben we eveneens als het vorig jaar
de bewoners van de bejaardenhuisjes in het Molen-
plan verrast, met een Paaspresentje en met het zingen
van enkele liedjes. De kinderen waren erg enthousiast
en ik geloof, de bewoners ook, want ieder kwam
spontaan naar buiten, één mevrouw zelfs zong en
klapte nog mee (erg leuk).
Langs deze weg wil ik de bewoners hartelijk bedanken
voor de belangstelling en voor de gaven (dit was echt
niet nodig geweest). Verder nogmaals prettige Paas-
dagen gewenst en misschien tot het volgend jaar.

Vriendelijke groeten,
T. A. Oosterhuis, hoofdleidster

Allyouneedis

INTERIEURVERZORGING

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

WOLF tu i naanbied i ngen

DcTK-NHWOLF
Cadett
Geluidsarme elektro-
maa'tir. Speciaal voor
kleinere gazons. Gras
maaien en opvangen
tegelijk. Sterke 700 Watt
motor. 10-Voudige isolatie.
Kunststof chassis. 3-Voudi-
ge maaihoogte-instelling:
3,5 tot 5 cm. Van f472-
voor f398-

WOLF Gazon-
vernieuwing
Vernieuw uw gazon
zonder omspitten. Met
WOLF Gazonvernieu-
wing. Binnen 6 weken 'n
mooi, nieuw, dik, groen
tapijt. De hele zomer
door. Dat is WOLF!
Van f 48,15 voor

f39,95

Super-Gazonmest van
WOLF/SCOTTS
Eén keer strooien is vol-
doende voor een mooi
groen, gaaf gazon.
Gebruik nu Super-Gazon-
mest en uw gazon kan
weer tegen een stootje.
Van f 18,60 voor

f15,95

WOLF Plantautomaat
FH-N
De oplossing voor het
planten van bollen en
perkplanten in de tuin.
Het gaat automatisch.
Deze WOLF Plant-
automaat maakt van
bollen planten een simpel
karwei. Van f 21,15 voor

£17,95

WOLF Verkuteerkam
UD-S
Lucht, water en voedings-
stoffen dringen weer door
tot de graswortels. Werk-
breedte van deze WOLF
Vertikuteerkam 30 cm.
Roestvrijstalen messen.
Prettig! Inclusief houten
steel. Van f 41,10 voor

f34,95

Nu bij uw
WOLF-dcalcr.

barendsen
ZUTPHENSEWEG 15
VOROEN

WOLF Woeler/Hak EZ
Silverline
Twee gereedschappen in
één. Losmaken van de
grond en wieden. De uit-
gekiende werkhoek zorgt
voor een gemakkelijke
werkwijze. Altijd praktisch
zo'n WOLF Woeler/Hak!
Van f 23,25 voor

f19,75

WOLR«PX3erate

Uitgekiend
voor meer
tuinplezier.

„Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 17,!O

SIGARENMAGAZIJN

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Staam is te huur bij:

Wim Polm<
Vorden, tel. 05752-131
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