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Nog geen beslissing over 't Kerkepad

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De justitie hier op het pad
om zelf polshoogte te nemen van de situatie.

wordt begeleid door Rudie van Straten
en Arie Wullink. Na de kerkdienst is er
in "de Voorde" gelegenheid de nieuwe
lidmaten te begroeten en nog wat samen
te zijn onder het genot van een kopje
koffie. In verband met deze centrale
kerkdienst in de dorpskerk, bestemd
voor heel de gemeente, is er a.s. zondag
8 april geen dienst in de Kapel de
Wildenborch.

Vordenaren laten het er niet bij zitten.
Daarom worden velen verwacht op de zitting
woensdag 2 mei a.s. om 11.00 uur in het
Paleis van Justitie te Zutphen.
Een ieder die reageren wil, door een stuk in
Contact te schrijven, of door brieven in te
zenden, kunnen deze inleveren aan ons kantoor Nieuwstad 12 of Postbus 22, wel met
naam en adres s.v.p.
Ons motto is:,,Blijf van de leefgewoonte van
de Achterhoeker af".
Laat iets wat jaren zo geweest is niet veranderen, Vordenaren regargeer nu!
Eeuwen was het goed gegaan. De
Vordenaren wisten niet beter of ze
mochten rustig langs het pad lopen dat
naast de Vordense beek tussen het
struweel voortslingerde. Een paar jaar
geleden zette de eigenaar van de witte
bungalow die vlak bij de rondweg ligt de
puntjes op dat woord rustig door burgemeester en wethouders te verzoeken er
een bordje "voetpad" neer te zetten.
Groot was dan ook de verontwaardiging
van Steven Siebelink, toen z'n buurman,
Gerard Joop van der Graaf die drie jaar
geleden de bungalow kocht en een ieder
verbood nog langer over het pad te
lopen. Er werden hekken geplaatst en in
plaats van het bordje dat aangaf dat het
slechts aan voetgangers gegeven was om
het pad te betreden stond op zekere dag
plotseling een bord verboden toegang.
Het artikelnummer stond er keurig
onder. En toen Van der Graaf op zekere
dag denzoon van Siebelink sommeerde
om rechtsomkeer te maken was voor
Siebelink de maat vol. Trouwens van der
Graaf dacht er net zo over. Hij schakelde de politie in, die proces-verbaal
opmaakte tegen Siebelink.
Tot zover de inleiding voor de klucht die
zich woensdagochtend afspeelde in en
rond het Vordense gemeentehuis. Eerst
liet de Zutphense kantonrechter mr.
Smit, die vergezeld was van officier van
justitie mr. Kuiken en de raadslieden
van de beide Vordenaren (van der Graaf
was niet aanwezig) zich, terwijl de regen

Stichting
Noodhulpdienst

in stromen neerdaalde .rondleiden langs
de Vordense dreven. Van kasteel tot
kerk en weer terug over het glibberige
pad waar Siebelink over dreigde uit te
glijden.
Koffie
In het Vordense gemeentehuis waar de
koffie al klaar stond zei mr. Smit dat er
wel op leek of heel Vorden was uitgelopen. Op het kantongerecht krijgt u
geen koffie, maar we zijn hier niet voor
de grap, maar voor een serieuze aangelegenheid, voegde hij er haastig aan
toe. En juist dat toverde een glimlach op
de gezichten van de getuigen en de
verdere belangstellenden. Er werd nog
even duidelijk gemaakt dat van der
Graaf ten laste was gelegd dat hij
een openbaar bospad ten onrechte had
afgesloten en dat Siebelink zich ten
onrechte op het bospad had begeven zoz
zou blijken dat het bospad wel terecht
was afgesloten. Een ingewikkeld geval
dus dat de getuigen er niet van weerhield
om gezellig keuvelend terug te grijpen in
het voor sommigen wel erg grijze verleden. Daar was verdachte Siebelink, die
vertelde al 18 jaar over het pad te lopen,
z'n echtgenote die al vanaf een paar jaar
na haar geboorte, nu 45 jaar geleden,
van het pad gebruik maakte. En de
vader van de echtgenote had er ook
altijd gelopen.
Gemeente-architect Jacob van den
Broek (57) verklaarde dat het pad in de
25 Vrijwillig(st)ers stelden zich beschikbaar. Er is behoefte aan vrijwillig(st)ers
voor huishoudelijke hulp. Wij besluiten
met een woord van hartelijke dank aan
alle medewerk(st)ers en aan allen, die
financieel bijdroegen, zodat het jaar
1978 met een batig saldo kon worden
afgesloten.

Woensdag 28 maart hield de Noodhulpdienst Vorden haar algemene ledenvergadering. Het principe van de Stichting Noodhulpdienst Vorden is niet
alleen, dat mensen zich vrijwillig beschikbaar stellen voor het lenigen van
nood in hun omgeving, maar ook dat
zich elke bejaarde, minder-valide en
valide inwoner van de gemeente in moeilijke tijden tot de noodhulpdienst wend De boomplantdag 1979, die een week is
om hulp. De dienst draait ongeveer een uitgesteld, werd nu woensdagmorgen
jaar. De Stichtingsakte passeerde op 23 gehouden. Onder voor bomen ideale,
maart '78 bij de weledelgestenge heer maar voor kinderen die gingen planten
J. J. A. Greven, notaris te Vorden. minder ideale weersomstandigheden
Hierbij zij vermeld, dat de heer Greven trokken een 40-tal kinderen van de
hiervoor geen kosten in rekening bracht, Julianaschool uit de wildenborch en de
doch op deze wijze graag zijn mede- Samenwerkingsschool Kranenburg naar
werking wilde geven aan de oprichting de Wiersse. Terrein van actie was een
van de Noodhulpdienst.
perceel grond van de familie Lulofs Umbgrove gelegen tegenover de inrit
Het algemeen bestuur is negen maal en t naar de voormalige Zuivelfabriek "De
dagelijks bestuur zeven maal bijeen- Wiersse" aan de Ruurloseweg.
omen in de kantine van Villa Nuova,
welke gratis beschikbaar werd gesteld. Behalve de kinderen waren aanwezig
De coödinatrices mevr. v.d. Berg, mevr. mevrouw Lulofs - Umbgrove en haar
v.d. Vuurst en mevr. Brandenburg zoon, wethouder Bogchelman, mevrouw
verwekten bij toerbeurt de totale hulp- Stenger van de Werkgroep Leefbaarheid
aanvraag van 109 stuks, verdeeld over Vorden. boswachter Jaaltink en nog
huishoudelijke hulp 73 maal, auto ver- enige bos-assistenten. De wethouders
voer 25, boodschappen doen 4, wande- sprak namens de gemeente Vorden
len en begeleiden 2, boeken ruilen l enkele toepasselijke woorden en memaal. 4 aanvragen werden behandeld vrouw Lulofs - Umbgrove (uit Almen)
door de Stichting "Graafschap Zuid". legde uit dat de kinderen Amerikaanse

Boomplantdag 1979

twintig jaar dat hij in Vorden werkt
altijd open is geweest. Het bordje
"wandelpad" is er in 1971 op verzoek
van de vorige eigenaar ene Van de Bent
neergezet omdat deze geen bromfietsen
op het pad wenste. B&W van Vorden
besloten prompt dat verzoek in te
willigen. "Maar nu is het bord weg",
constateerde kantonrechter Smit. Van
den Broek dacht dat ook dit op verzoek
van de huidige eigenaar was gebeurd,
maarzekerheid had hij niet. De kantonrechter haalde een strafkaart te voorschijn die dateerde uit 1851. Daar stond
het pad op. De gemeente-architect zei
dat het pad op verschillende oude
kaarten stond aangegeven.
Getuige mevrouw Cornelia BeerningHassink (69) wist ook niet beter dan dat
het pad een openbare functie had gehad.
De mensen uit Linde en de zondagswandelaars gebruikten het zeer frequent. Hendrik Simon Jacob Albers (76)
verklaarde hetzelfde. Hij had vroeger
dagelijks met kruidenierswaren over het
pad gefietst. Jarenlang is op de gewraakte plek een zwembad geweest.
Toen was het er aanzienlijk drukker dan
vandaag de dag.

afleggen zei de hoogbejaarde, maar
opmerkelijk krasse Vordenaar: "Da's
toch onzin, want ik sprekke toch de
waorheid". Waar stond die wasserij?",
wilde de raadsvrouwe van verdachte
Siebelink, mr. Bergsma weten. "Dat
hek ow toch net toen wi'j langs de bekke
liepen nog gewezen", zei Brandenbarg,
die daarmee een lachsalvo veroorzaakte.
Nee, volgens hem was de weg zo lang hij
leefde nooit afgesloten geweest.
Wachtmeester Jan Gerard Schaafsma
(29) van de Vordense rijkspolife verklaarde dat Van der Graaf al vaker
geklaagd had dat onbevoegden over het
pad liepen. De bordjes met verboden
toegang zouden er volgens hem vorig
jaar zomer zijn neergezet. Het pad is wat
verlegd in de loop der jaren. Vroeger
slingerde de beek ook meer, zei Schaafsma. "Dat klopt, da's deur die werklozen
uut Drente gedaon", aldus kwam Brandenbarg er tussen.

Omdat officier mr. Kuiken wilde weten
of er een verzoek van Van der Graaf bij
de gemeente is binnengekomen om de
weg af te sluiten en omdat de raadsman
van Van der Graaf, mr. de Jonge uit
Zutphen nog twee getuigen achter de
Waarheid
hand had wordt de zitting op woensdag
"Ik gao wel naost ow zitten, dan ka'nk 2 mei om 11.00 uur weer voortgezet.
ow better vestaon", zei Jochem Bran- Dan echter in het paleis van Justitie te
denbarg (83), die vroeger wasbaas is Zutphen.
geweest, tegen kantonrechter Smit. Op
de vraag of hij de eed of de gelofte wilde (Overgenomen uit Zutphens Dagblad).

douglasdennen zouden gaan poten. Na
ruim drie kwartier was het werk geklaard en toen was er chocolademelk en
een reep chocolade. Mevrouw Lulofs Umbgrove vertolkte haar dank voor alle
aanwezigen als "plantloon" een sinaasappel aan te bieden.
Terzelf dertij d gingen plusminus 170
kinderen van de basisscholen uit het
dorp (ol. dorpsschool. De Vordering en
't Hoge) naar een plek aan de Lindeseweg. Langs deze weg en langs de Veldslagweg/hoek Lindeseweg plantten zij
inlandse eiken. Wethouder A. Lichtenberg (namens de gemeente) en mevrouw
Von Mengden (namens de Werkgroep
Leefbaarheid) hielden een korte toespraak. Boswachter H. Olthof jr. tracteerde de jeugd op warme chocolademelk. Met wind en regen tegen fietste
men onder leiding weer schoolwaarts. de
geplante bomen aan de zorgen van
moeder Natuur overlatend.

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

BURGERLIJKE,
STAND

Paasgroet aan gevangenen.
Het Kerkblad van april voor de Hervormde gemeente maakt er melding van,
dat ook dit jaar de Generale Synode
paasgroeten stuurt aan gevangenen omwille van de naam Jezus Christus en van
de gerechtigheid. De Generale Synode
heeft in een brief de plaatselijke Hervormde gemeenten uitgenodigd deel te
nemen aan deze Paasgroet-aktie en ook
adressen verstrekt van gevangenen in
verschillende landen. Gedrukte kaarten
in meerdere talen zijn verkrijgbaar bij
het Boekencentrum in Den Haag. Uit de
lange adressen-lijst kan een keuze gedaan worden. Na de kerkdienst op de
Palmzondag zullen lijsten ter tekening
gereed liggen bij de torenuitgang van de
Hervormde kerk en óók in het gemeentecentrum "de Voorde". Ook na de kerkdiensten op de Paasdagen kunnen de
kerkgangers de lijsten tekenenen. De
Kerkeraad verzorgt daarna de verzending ervan met de gedrukte kaarten in
de juiste taal er bij.
Vrouwenvereniging de Wildenborch
De secretaresse van de vrouwenvereniging de Wildenborch, mevr. BerenpasBouwmeester heeft gevraag te berichten:
dat de bijeenkomst van de Wildenborchse vrouwenvereniging zal plaats hebben
op donderdagavond 19 april in de Kapel
de Wildenborch. Dit als rectificatie van
een berichtje in het Kerkblad.
"Goed geluid" in Hervormde kerk
De Kerkvoogdij heeft de vrij oude
geluids-installatie in de dorpskerk laten
vernieuwen en verbeteren. Door het
aanbrengen van b.v. twee microfoons
bovenop het klankbord boven de kansel
kan nu voortaan de samenzang van de
gemeente beter op de band opgenomen
en via de kerktelefoon ook beter "doorgestuurd" worden naar het bejaardencentrum "de Wheme". De koster kan de
sterkte van het geluid regelen onder het
orgel, achter in de kerk, waar nu ook de
opname van de hele kerkdienst verzorgd
wordt. Tijdens de zondag jl. gehouden
jeugddienst bleek, dat het geluid nu
goed is in de oude dorpskerk.

Alternatieve adoptie
Geboren: Theodora Maria Lubbers.
Ondertrouwd: B. J. A. Berendsen en E. Tijdens de zondagmorgen jl. gehouden
jeugddienst werd door jeugd-diaken van
Hoekman; G. J. Jolink en W. Leunk;
Hees nogmaals gewezen op de "alterA. H. Raghoebar en S. G. Ibrahim; J.
natieve adoptie van kinderen" in het
Bordeaux en N. J. G. Hands.
jaar van het kind 1979. Enkele weken
geleden is dit adoptie-plan van de Stichting Oecumenische Hulp uitvoerig in
deze krant besproken. Voor nadere
informatie geven we nogmaals graag het
adres van de Stichting Oecumenische
Hulp (S.O.H.) Cornelis Houtmanstraat
17, 3572 LT Utrecht. Telefoon 030710614.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Palmzondag 1979.
a.s. Zondag 8 april is het in de gang van
het Kerkelijk jaar de Palmzondag: Jezus
doet zijn intocht in de stad Jeruzalem,
rijdend op een ezeltje. Hij is de MessiasVredevorst. Velen begroeten Hem met
Palm-takken; vandaar de naam Palmzondag of ook wel Palm-pasen. In vele
Hervormde gemeenten doen op genoemde zondag jongeren belijdenis van hun
geloof en worden bevestigd als belijdende leden, lidmaten, ledematen van het
lichaam van Christus op aarde, de Kerk.
Dat gebeurt ook in de Hervormde
dorpskerk te Vorden. Ds. Veenendaal
hoopt de dienst te leiden. De samenzang

OPENBARE BIBLIOTHEEK
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.
MAATSCHAPPELIJK WEkK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donderdag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129; Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur. Tel.
05753-2345.
BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333
POLITIE
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

{^Kerkdiensten!
HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 8 april 10.00 uur Ds. J. Veenendaal.
Kapel Wildenborch: géén dienst.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur en 19.00 uur Ds. J. r. Zijlstra.
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur
R.K. KERK K R A N E N B U R G
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. v. Tongeren.
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
J. Hut, Doetinchem, tel. 08340-23207:
E. F. de Haan, Borculo, tel. 05457-1288
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand april mevr. Wolters tel.
1262. Graag bellen voor 8.30 uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.
OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.) Tel. 057531778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groen Kruisgebouw.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden. Tel. 1346; b.g.g. 05750-12931.
MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden. Tel. 05752-2749
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.
GEZINSVERZORGING
EN BEJAARDENHULP
Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.309.30 uur. Spreekuren leidster bejaardenhulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.
DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is van maandag t/m
vrijdag van 8.00-18.00 uur geopend.
Zaterdags, zondags, feestdagen en 's
avonds kan men aanbellen aan de
apotheekdeur voor recepten en spoedgevallen.
|
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Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter
RIANNE
Bij het doopsel ontvangt zij
de namen
Theodora Maria
Gerrit en Agnes
Lubbers-Nijenhuis
Vorden, 29 maart 1979
Brinkerhof 6, 7251 WR Vorden.
Peter en meter: Theo en Annemie v. Bronkhorst-Nijenhuis.
Voor de vele blijken van belangstelling, felicitaties, bloemen en cadeau's die wij
tijdens ons huwelijk mochten
ontvangen willen wij iedereen
hartelijk danken.
derrie en Henk Pasman
Ruurloseweg98, Vorden.
De
vele
bewijzen
van
deelneming en belangstelling,
de troostrijke brieven en bezoeken die wij mochten ontvangen, na het overlijden van
onze lieve man en vader
R. J. KOERSELMAN
hebben ons erg goed gedaan.
Wij zijn U hartelijk dankbaar
voor uw medeleven.
W. J. KoerselmanSmeitink
en kinderen
Voor uw blijk van medeleven
ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, onze lieve
vader en opa
HENDRIK JAN WONNINK
zeggen wij u hartelijk dank.
Mede namens de kinderen
C. J. WonninkNieuwenhuis
Vorden, april 1979

AFWEZIG
N. J. EDENS
Tandarts
vrijdag 6 april
t/m 13 april
Voor spoedgevallen: tandarts
W. F. Haccou, Prins Bernhardweg3.
Spr.u. op ma., wo. en vr. van
9tot 9.30 uur.
Tel. 1908.
Met PASEN een nieuwe fiets?
Zie onze kollektie FONGERS
toer-, sport- en trim fietsen.
Barink, Nieuwstad 26, tel.
1274.
PALMPASEN VERSIEREN!
Kom even kijken bij
Banketbakkerij
J. WIEKART

Inplaats van kaarten
Op donderdag 12 april hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen de dag te herdenken van ons 40-jarig
huwelijk.

Auto te koop: (Opel Manta)
in prima staat, slechts 37.000
km. gelopen. Prijs ƒ 3750,N. Albers-Bloemendaal, Zutphenseweg 63, Vorden. Tel.
1228.

EIERACTIE
Het prettigste pak sinds jaren.
Puur wol. Klassiek van snit
En ... dubbel stretch Dat wil zeggen
beter kreukherstellend, langer
vormhoudend en extra
rek in alle richtingen.
Zeer meegaand dus
Ideaal in de
auto, op reis en in
vakanties f 389,

in het dorp
op zaterdag 7 april

Vorden, april 1979
H. K. v. Gelreweg 28

PAASEIEREN
Voor het geld hoeft U het niet te laten

Receptie van 17.30 tot 19.00 uur in zaal
Eykelkamp, Ruurloseweg 114, MedlerVorden

Te koop:
Violen, Sla en alle soorten

Zaterdag 14 april a.s. hopen onze ouders en grootouders
F. KLEIN BRINKE
en
A. KLEIN BRINKE-MEIJERINK
de dag te herdenken dat zij 40 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten.
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00uur
tot 16.30 uur in Café-rest. Eijkelkamp,
Ruurloseweg 114, Vorden
7244 PT Barchem, april 1979
Mosselseweg 5

koolplanten met Muit.
Materiaal meebrengen

KWEKERIJ HUBERS
Pastoriestraat 1, Baak. Tel. 05754-406

Nicker Bockers
kniebroeken- en kousen
voor dames, heren en junior
Walkloden vesten

UITVOERING

Suéde lederen jacks

Chr. Muziekver. drumband en majorettekorps

Tweed en corduroy petten

„Sursum Corda"

Jacht- en wandelschoenen

vrijdag 6 april in het Dorpscentrum
Aanvang 19.30 uur
Toegang uitsluitend op vertoon van
entreekaarten.

Jagerskijkers
met gecoate lenzen
bij
Wapen- en sporthandel

Geen kaarten meer verkrijgbaar
Na de pauze optreden van het
Wildenborchs toneelgezelschap
T.A.O. met de klucht „'t Engeltje".

Sete&teve
ttetd»

Opgave van leerlingen voor, muziekkorps, drumband
en majorettekorps zo spoedig mogelijk i.v.m. nieuwe
cursus.

Vordense Bad- en zwemvereniging
tt In de dennen

f i

Ledenvergadering
op maandag 9 april a.s.
's avonds om 19.30 uur
in het Dorpscentrum.

doettnffotdl

Zutphenseweg 9 - Vorden - Telefoon 1272

Extra voordelige
aanbiedingen
1 bloemkool

298

20 Jaffa sinaasappels

398

2 kg. Lombarts

l /9

1 bos Freesia's

425

Batavus Snorfiets, l jaar oud,
t.e.a.b.(nieuw/900,-).
Barink, Nieuwstad 26, tel.
1274.

en

KINDERVOORSTELLING
Bloemen- en groentespeciaalzaak

FOTO

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05762-1334

Kerkstraat 1, Vorden

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Heeft U ook problemen
met het afstemmen van uw
DAT IS NU VOORBIJ

Te koop: Pelgrim gasfornuis
+ bijzetkachel 3300 cal. aardgas;
Electrische douchekachel. Drie witte keukenkastjes, kunststof.
Stationsweg 9, Vorden.
5 mm Klassiek smeedijzeren
hekwerk; 4 gietijzeren bewerkte palen. Te bevragen tel.
1417.

Raadhuisstraat 6 - Telefoon 2722

van 7 tot en met 20 april

Banketbakkerij
J. WIEKART

Te koop: Simca 1100 special
bj. 1972. Vraagprijs ƒ 1250,Brinkerhof 26, Vorden.

DORP/CEflTRUfn

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

wij zijn met vakantie

paaseitjes

Te koop: 2 bromfiets helmen.
Tevens eieren van Holl. Witkuif 4- 1:2 Holl. Hoenkrielen
+ l goudpelhen. D. Tjoonk,
Schimmeldijk 2, Vorden. Tel.
1268.

/TicHTine

WEEKEN DREKLAME:

De zaak blijft open voor
ontwikkel/afdrukwerk
en kleine verkopen.

Te koop: gasfornuis, 4-pits
gastoestel Atag en Grill.
Zutphenseweg 60.

Vorden, Tel. (05752) 13 81

Gesneden prei % kg. panklaar

Bespreking:
Prijzen abonnementen en dagkaarten

Zeer grote sortering

Te koop: Karrewielen
droog openhaardhout.
Tel. 05752-6646.

GROTE HUIS-AAN-HUIS

J. WISSELS
J. E. WISSELS-BOSMAN

Te koop: Datsun 140 J bj. '75
eneenEend2CV4bj. '74.
E. J. Eggink, Lieferinkweg 4,
Vorden. Tel. 05753-1667
Aangeboden: Gratis drijfmest
Krijt, Delden.

Gym.ver. SPARTA

TS 708 stereo selectronic

met deze selectronic autoradio, hij doet alles
volautomatisch voor U.
Een druk op de voetschakelaar
is voldoende om binnen 1 seconde een nieuwe zender te
ontvangen.
F.M.stereo
MG
LG
PRIJS f 475,- Verkeers info.

Een zeer belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid.
Diverse autoradio's vanaf
Worden eventueel door ons ingebouwd.

Vooraan in service

Fa. BREDEVELD

Woensdag 18 april
AAN VANG 13.30 UUR
KAARTEN a f 3, — verkrijgbaar aan de zaal

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op

vrijdag 13 april 1979
(GOEDE VRIJDAG)
9GSlOten zullen zijn.
In verband hiermee, wordt de avond-openstelling van
13 april 1979 verplaatst naar

donderdag 12 april 1979.

f 69,95

Vooraan in techniek

HOCUS POCUS

Weg naar Laren 56
ZUTPHEN
Tel. 05750-13813

RABOBANKVORDEN
RABOBANK KRANENBURG
NUTSSPAARBANK
AMROBANK

Veelzijdigvoordeelvan
uw Vivo-groenteman

tton

GOUD

KOOL

Van de

Mande
bakker

Van de
* Vwo
i me/kman

ty9GDE*£/&S Mi^%

<**&£? *9

Smidsstraat 2,Vorden.

Donderdag 5 april 1979
41e jaargang nr. 4

Tweede blad CONTACT - VORDEN
riederlandse hartweek
kind & hart

Opbrengst kollekte
Simavi
De kollekte voor de medische hulp in de
tropen, die van 19-24 maart hier is
gehouden, heeft het prachtige bedrag
van ƒ 6167,60 opgebracht, plus nog
ƒ 57,50 aan giro's en bankcheques.
Namens het comité heel hartelijk dank
aan gevers en kollektanten!

Nadat het karnavalsgebeuren in Vordert
suksesvol is afgesloten hebben De Deurdreajers gemeend opnieuw van zich te
laten horen. Ditmaal niet om u te laten
meedelen in een feest maar om u
opmerkzaam te maken op de landelijke
kollekte van de Nederlandse Hartstichting welke deze week tl'm 8 april wordt
gehouden. Omdat er in Vorden tot op
heden nog geen georganiseerde huisaan-huis kollekte voor dit doel werd
gehouden, heeft de groep medewerkers
van De Deurdreajers zicht spontaan
bereid verklaard dit werk voor hun
rekening te nemen. Uiteraard doen ze
dit onder een motto, waarin tevens de
slogan van deze landelijke aktie is opgenomen, nl.
"NEETNÖLN, MAOR GEVEN
HEBBEN W'J AS WENS
WANT 'N KIND IS O K 'N MENS"

Koffieconcert

lnederlandse hartstichting -den ha§g

Kamavalsvereniging
De Deurdreajers verleent hulp
aan de Nederlandse Hartstichting
Het jaar van het Kind 1979 is ingezet
met heel veel publiciteit. Er is gewezen
op de verklaring van de rechten van het
kind. Er is gewezen op de achterstand in
ontplooiingskansen in grote delen van de
wereld en met name in kinderrijke
ontwikkelingsgebieden. De Nederlandse
Hartstichting onderschrijft graag de
noodzaak om heel veel te doen voor de
rechten van het kind. Omdat het recht
op gezondheid essentieeel deel uitmaakt
van de voorwaarden tot een toekomst
zonder
levensbedreigende
situaties
vraagt de Nederlandse Hartstichting,
vanuit haar specifieke opdracht tot
gezondheidsbewaking, aandacht voor
het voorkomen van hart- en vaatziekten
vanaf de vroege jeugd.
Tegelijkertijd wil de Hartstichting de
aandacht vragen voor de problematiek
van het kind met een aangeboren hartafwijking. Samen met het - onder
auspiciën van de Hartstichting functionerende - Oudercomité Kinderhartenfonds heeft de organisatie in de voorbije
jaren reeds het nodige gedaan voor de
belangbehartiging van de gezinnen met
een hartekind. Daarvoor is o.m. de
Hartenark in Bilthoven gesticht. Jaarlijks worden daar therapeutische recreatie-aktiviteiten voor zo'n 400 hartekinderen georganiseerd, naast andere
dienstverlening in de strijd tegen het

hart- en vaatlijden. Meer kennis van de
mogelijkheden voor de preventie en op
het gebied van de behandeling van het
aangeboren hartgebrek kan slechts worden verkregen door wetenschappelijk
speurwerk en door de vergelijking van
resultaten daarvan met die van onderzoekers elders.
Voor de financiering van al deze aktiviteiten heeft de Nederlandse Hartstichting ook in 1979 zeer veel geld nodig.
Geld, dat tot dusverre spontaan werd
bijeengebracht door de Nederlanders.
Voor de organisatie van de jaarlijkse
geldinzameling stellen zich steeds meer
landgenoten, jong en oud, beschikbaar,
die de ernst van de hart- en vaatziekten
van nabij hebben waargenomen. Dit
jaar willen de Vrienden van de Hartstichting, die zich ook in deze plaats
hebben belast met de organisatie van de
collecte - in de Nederlandse Hartweek
van 2 t/m 8 april 1979 - een speciaal
beroep doen op de jeugd, op jonge
mensen vanaf 14 jaar. Het gaat immers
ook om hun gezonde toekomst. En er is
ook de vraag naar hun solidariteit met
de 1500 kinderen met een aangeboren
hartafwijking, die er gemiddeld elk jaar
worden geboren in ons land. Daar zijn er
bij die nooit operatief kunnen worden
geholpen, maar die toch een onzekere
toekomst tegemoet moeten gaan.

Het was jammer, dat slechts weinig
mensen de afgelopen zondag genoten
hebben van het 2e koffieconcert, dat
door het bestuur van het Dorpscentrum
in de ontmoetingsruimte werd georganiseerd. Rudi van Straten -organist van
de plaatselijke N.H. kerk - aan de eigengebouwde clavecimbel en Maarten Boasom op de cello lieten werken horen van
omstreeks 1700 van: De Fesch Vivaldi sonate -, Bach - Gamba - sonate - g-dur en Marcello - Sonate - b-dur. De "rode
draad" kwam uit de suite van Forqueray
(3 delen-solo). De forse donkere klanken
van de cello combineerden* zich uitstekend met de ielere klanken van de clavecimbel. Entourage met de muziek en het
kopje koffie zorgden voor een gezellig
uurtje in de ontmoetingsruimte. Kennelijk is Vorden voor deze dingen nog niet
rijp. Het ligt in de bedoeling het volgend
seizoen deze concerten voort te zetten.
Dan zullen meer bekende werken en
mogelijk musici van naam hopenlijk
hieraan hun medewerking geven.

kon nabij de binnenmanege in de
Coöperatie gehouden worden. Als jury
was aanwezig de heer Vleemingh uit
Steenderen, die eerst de dressuur van
pony's en paarden beoordeelde en daarna het springen jureerde. Na afloop kon
de voorzitter Joh. Norde onder grote
belangstelling de prijzen uitreiken. De
resultaten in de dressuur waren: Pony's:
1. Rob Havenaar met Banjo Boy, 2.
Henny Lenselink met Sulvius, 3. Erik
Pardijs met Joy en Albert Bielderman
met Evening Sunset. Paarden: Ben
Wagenvoort met Meteoor (buiten mededinging). 1. Janet Klein Haneveld met
Renzo, 2. Anita Jebbink met Ria, 3.
Wim Lenselink met Rione, 4. Greet van
Biljouw met Olaf, 5. Jan Hiddink met
Nicky.
Voor het clubkampioenschap van de
pony's was er door Hotel Bakker een
wisselbeker beschikbaar gesteld. Deze
werd gewonnen door Rob Havenaar die
na Ie in de dressuur via een foutloos
springparcours de zege veilig stelde. Hij
mocht de wisselbeker in ontvangst nemen uit handen van de heer K. Bakker.
Als tweede bleef Henny Lenselink en
Albert Bielderman werd tenslotte derde.
Bij de paarden bracht het springen
danig verandering in de volgorde. Jan
Hiddink bleek met Nicky uiteindelijk de
sterkste en hij ging met de 'A. Rouwenhorst wisselbeker' naar huis. Een prima
resultaat voor deze ruiter, te meer omdat
zijn eigen paard 's morgens wegens een
verwonding moest uitvallen en hij deze
wedstrijd op een voor hem vreemd paard
heeft gereden. Als tweede in de eindrangschikking kwam Minnie Wunderink met Excellent en als derde Marjan
Maalderink met Ofaline.

Dammen
Winst van Vorden tegen Bennekom
In de strijd om het damkampioenschap
van Gelderland voor clubviertallen kreeg
Vorden dit weekend bezoek van Bennekom. De thuisclub won met 5-3. De
individuele uitslagen waren: H. Grotenhuis - ten Harkel - W. Jolink 2-0; H.
Op zondag l april hield de rijvereniging Ruessink - A. v.d. Kraats 2-0; J.
een onderlinge wedstrijd als afsluiting Masselink - H. Snijders 1-1; Th. Slütter
van het winterseizoen. Deze wedstrijd - S. Kroeske 0-2.

L.R. en P.C.
De Graafschap

Monuta Stichting
zorgvuldige uitvoering
van begrafenissen
en crematies

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Now, die veur de gekholderi'je met 'n eersten april in dizze krante
was maor niks. Wie geet t'r now 's aovunds um zeuven uur nog op
de fietse nao Zwilbrock en dan ok nog wel oaver un plestik brugge,
dat lei d'r al te dikke boaven op. Of 'n drukker zich vegist hef of 'n
schriever van 't stuk zo'w maor in 't midd'n laoten. In Reurle, daor
ging 't heel wat better: zo'n goeie zeshonderd man op de bene um 't
kasteel te bekieken. Allemaole veur niks. Maor daor zat 't dan ok
goed in mekare, met muziek en ekstra pelietsie. Plus nog B&W. 't
Mot ow met zukke dinge natuurluk ok un betjen met zitt'n. Zukke
grappen kont trouwens ok wel heel anders uutpakk'n as da'j arg in
heb. 'k Herinner mien nog goed 't geval Jan van de Ravenhors. Den
wonn'n daor met zien mooder argens in 't hietland veur zo'n
dattug jaor trugge. 't Joar d'r veur had e de brandweer te pakken
ehad. Zelf had e daor weinug van ezeene umdat e ze de andere
kante van 't darp uut had estuurd. Daor wol e now meer schik van
hemmen. Umdat e zelf gin tillefoon hadde stapp'n hee 'n eersten
april nao de buurman en bell'n van daoruut de brandweer. As
plaatse van de brand nummen e un boerderi'je un boerderi'je un
endjen wieterop de heije in. Naodat hee aferekkend had maken e
gauw dat e vot kwam um de brandweer langs zien huus te zeen
raozen.
De buurman had een en ander achter de deure afeluusterd en
draaien 't brandnummer nog un keer. Maor net op tied want zee
woll'n juus vetrekken. In 't kot vetell'n e wat t'r an de hand was.
Nao un kot oaverleg beslott'n de jonges van de brandweer um toch
maor uut te rukken. Jan van de Ravenhors zaog eur met 't grootste
geweld an kommen ri'jen. Vanachter un zaodbarg bi'j zien huus
kon e alles goed overzeen. De boerderi'j waor de brand zol wean
kon e nog net oaver de kamp hen zien liggen en daor zoll'n zee met
un paar menuten wel wean. Veur niks! Maor wat gek, zee heel'n
bi'j zien huus stille. Zoll'n ze de weg neet wetten. Un paar kearls
roll'n de slangen al uut, wat nao huus opan en 'n anderen nao de
bekke die langs zien huus hen leep. Veur Jan d'r goed en wel arg in
hadde wat t'r gebeurd begon de motorspuite te draaien en wodd'n
d'r 't kommando "water" egeven.
Un roete van de grote kokken wier kepot eslagen, daor kon 't
bluswater deur nao binnen. En hoe! De schilderi'jen vloagen van
de wand en de bodjes veur 'n bozem hen rinkelen deur de kokken.
De olde petröllielampe zwoksen un paar keer hen en weer en viel
toen an gruuzelementen tegen de potkachel. Jan kwam toolopen en
wol net de kearl van de brandweer de spuite uut de hand griepen
too d'r un aller gruweluks geschreeuw en gekriet uut de beddestea
in de grote kokken kwam. Jan zien mooder was un betjen poeterug
ewes en was den margen maor in bedde ebleven of liever ezeg
beddestea. En daor hadde zee de volle laoge ekregen.
De spuite wier stille ezet. Too zee nao binn'n kekken kwam mooder
net uut de beddekaste kroepen, zo nat as mes, 't water sjiepsen eur
uut de bokse met bendjes. En maor rearn, of zee vemoord wier. De
brandweer von 't op dat moment wel goed en pakken eur grei weer
in. En Jan zat met 'n kraom. Maor hee hef t'r maor gin wark van
emaakt, bange at e was dat 't um zelf nog geld zol kostten. Maor
wie hebt ok gin las meer van um op 'n eersten april bi'j ons in d'n
Achterhoek.
H. Leestman.

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

Benoemd
Met ingang van l augustus is de heer
H. J. Reindsen benoemd tot hoofd van
de school met de Bijbel 'het Hoge'. De
heer Zeevalkink gaat met vervroegd
pensioen.

Knalavond op „De Vordering"

De heer G. W. Eijerkamp
volgt burgemeester Vunderink op
als voorzitter van de VVV
Tydens de ledenvergadering van de af d. Vorden van de VVV werd bekend
gemaakt dat de heer G. W. Eijerkamp over enkele maanden Burg. Mr. M.
Vunderink zal opvolgen als voorzitter. By de bestuursverkiezing had de heer
Vunderink zich evenals de heer W. Kamperman niet herkiesbaar gesteld, in
tegenstelling tot de heer G. W. Eijerkamp, welke laatste werd herkozen. De heren
N. A. van Goethem en H. Lubberdink zullen het bestuur completeren.
Burg. Vunderink zal de voorzittershamer blijven hanteren tot na de festiviteiten rondom het 75 jarig bestaan dat in
juni gevierd zal worden. De heer Lubberdink zal de funktie van sekretaris
gaan bekleden. Uit het jaarverslag van
de huidige sekretaris de heer G. W.
Eijerkamp bleek dat de vereniging thans
210 leden telt. Uitvoerig werd ingegaan
op de opening van kasteel Vorden tot
gemeentehuis, waardoor Vorden een
nog grotere trekpleister voor het publiek
is geworden. De achtkastelentocht heeft
in 1978 in totaal 1309 deelnemers
getrokken. Het VVV inlichtingenbureau
is momenteel gevestigd bij de fa. Wullink aan de Dorpsstraat.

geslaagd om voor het komende zomerseizoen weer een interessant programma
samen te stellen. Te beginnen op 6 juni
wordt er elke woensdag weer de traditionele achtkastelentocht gehouden. Bij
slecht weer worden er dia's vertoond in
de boerderij bij kasteel Vorden. Maandagavond 18 juni beginnen de wekelijkse
avondwandelingen, terwijl donderdagavond 21 juni de wekelijkse wandeling
naar kasteel den Bramel begint. Voorts
zullen de vakantiegangers in de gelegenheid worden gesteld het Pinetum bij "de
Belten" te bezichtigen, terwijl de tuinen
van "De Wiersse" eveneens weer op
bepaalde dagen zullen worden open
gesteld.

Penningmeester L. Westerhof maakte
gewag van een batig saldo. De heren
Vunderink en Kamperman (welke laatste 25 jaar bestuurslid is geweest)
werden toegesproken door de heer Eijerkamp, die beide heren als dank een
geschenk onder couvert aanbood.

Samen met de Knupduukskes geeft
Vordens Mannenkoor 24 juni een concert bij het kasteel Vorden. Bij boerderij
"Het Schimmel" staat een boerenbruiloft en een Gelderse avond op het programma. Het huisvrouwenorkest zal
samen met "Castle Eight" een programma verzorgen. In de Ned. Hervormde
kerk zullen een drietal orgelconcerten
worden georganiseerd. De boerenkapel

Attraktief /«merprogramma
Het bestuur van het VVV is er in

en de "Knupduukskes" zullen wederom
een aantal avonden verzorgen. Op zaterdag 14 juli is er de jaarlijkse Prettymarkt, terwijl er 's middags een fietstocht met attrakties wordt gehouden.
Op 19. 20 en 21 juli wordt er een kermis
gehouden. Op 25 juli touwtrekwedstrijden. De Staringavonden ontbreken
evenmin in de zomeraktiviteiten van het
VVV.
Het Achtkastelenweekend van "De
Graafschaprijders" vindt eind juli
plaats. Aanspanning "In de Reep'n"
organiseert zondag 12 augustus een
evenemenst. De dansgroep "De Knupduukskes" krijgen 18 augustus bezoek
van een dansgroep uit Zwitserland.
Woensdag 20 juni herdenkt de afd.
Vorden van het VVV het 75 jarig
bestaan. In zaal Smit zal die middag een
receptie worden gehouden. Donderdag
21 juni vindt er parachutespringen
plaats, met na afloop een grote braderie
op het Marktplein. Voor de jeugd is er
zaterdagmorgen 23 juni een poppentheater in het dorpscentrum, 's Middags
is er een speciale achtkastelenfietstocht
onder leiding van oud-burgemeester
A. E. van Arkel. Na afloop zullen
Sursum Corda de Boerenkapel en de
Böggelrieders uit Losser optreden. De
brandweer van Vorden geeft op 18 juni
een demonstratie.

Vrijdagavond jl. was het een gezellige
drukte in de Kath. kleuter-basisschool
"De Vordering": de jaarlijkse feestelijke
ouderavond. Terwijl in de versierde
gemeenschapsruimte de ouder een goede
plaats kozen, steeg achter het 'doek' de
spanning ten top. De vijfde en zesde klas
maakten zich op voor de opvoering van
de musical: "De wonderlijke tijdmachine van professor Knap". Eenmaal op de
planken vergaten de kinderen hun zenuwen en brachten een werkelijk schitterend spel. De tijdmachine werkte echt
en toverde enkele troubadours en een
stel primitieve holbewoners te voorschijn. De spanning steeg ten top, toen
tegen het eind van het spel alle lichten

uitvielen en de tijdmachine, onder een
hardverscheurend gegil van de spelers,
uit elkaar knalde. Aanleiding genoeg om
voor de professor het zoveelste pech-lied
te zingen.
Na de musical begon het tweede deel van
de ouderavond. In alle klassen was een
tentoonstelling ingericht van allerlei produkten van de handenarbeidlessen en
ook werkstukken van aardrijkskunde,
geschiedenis en natuurkunde. Men
kwam ogen te kort, maar de in groepjes
verdeelde ouders hadden bovendien de
handen vol met het oplossen van de
twintig opdrachten, die op kaarten door

de hele school verspreid hingen. Vooral
de 'voeldozen' gaven de nodige griezelkreten. In de gemeenschapsruimte zorgden drie grote koffieketels voor een onbeperkte stroom koffie. Al met al een
oergezellige avond, waaraan de kinderen, de ouders en de leerkrachten de
beste herinneringen zullen bewaren.
Maandagavond werd alles nog eens over
gedaan. Ruim honderd bezoekers, waaronder de bejaardengroep Kranenburg,
bezochten de tentoonstelling en genoten
daarna volop van de musical, die toen
met nog minder zenuwen en zo mogelijk
met nog meer enthousiasme werd gespeeld.

a.s. Zaterdag houden wij
onze grote Eurocasion show.
Een speciale expositie die
u in de gelegenheid stelt onze
ruime keus aan occasions van
binnen en van buiten te komen
bekijken.
Alle occasions die u bij ons
aantreft vallen onder de uitgebreide, veilige Eurocasion
garantie.
Wat is nu eigenlijk Eurocasion garantie.
Eurocasion garantie is een
unieke service van alle
Citroen agenten in
Nederland en een groot
aantal van hun buitenlandse collega's.
Het betekent dat
iedere auto van
bumper tot bumper en van boven
tot onder gecontroleerd is. Dat
onderdelen die aan vernieuwing
toe waren, vervangen zijn.
Dat de motor perfect is
afgesteld en dat de auto van
binnen en buiten grondig is
schoongemaakt.

EURO

IONSHOW

Di AUTO DSu ZOEKT,

MflK GOtANTtt UI U HOUG HEffT
AS. ZATERDAG IN OHZC SHOWROOM.
Maar Eurocasion garantie
betekent nog veel meer: afhankelijk van het bouwjaar en de
kilometerstand van de auto die u
koopt, krijgt u namelijk ook nog
eens 3 of 6 maanden volledige
garantie op onderdelen én
arbeidsloon.

Dat alles zonder kilometerbeperking en met daadwerkelijke
garantie-verlening door de gehele
Eurocasion-organisatie in binnenen buitenland.
Dat betekent, dat bij onverhoopte pech onderweg, altijd
hulp nabij is, omdat u de

reparatie bij de dichtstbijzijnde
Eurocasion collega kunt laten
uitvoeren. Uiteraard binnen de
garantie-periode.
Het Eurocasion garantiebewijs is een waarborg voor
zorgenvrij rijden.
Welkom dus a.s. zaterdag.
U kunt rekenen op onze aandacht. Want, of het nu om een
gebruikte of om een nieuwe
auto gaat, een tevreden klant
is een tevreden klant.
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Automobielbedrijf A. Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo
tel. 05735-1753

Registeraccountants
Alkmaar
Amsterdam
Arnhem

Beverwijk
Doetinchem
Ede

Zaandam
's-Gravenhage Hoorn
Zutphen
Leiden
Haarlem
Purmerend
Hoogeveen

In ons kantoor te Zutphen is plaats vrij voor een

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

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

SPD-ers (l en II)

l

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.

met z'n drieën
Hel sportieve sjaalkraag
jasje van glanzende chintz
h eeft modieus geplooide
schouders, % mouwen en
vlotte bindceintu
Het kokette trico
topje harmoniee
uitstekend met de
aktuele
modekleure
van de
nopjesrok
met grote
zakken en
bijpassende
lakceiniuur

OPENHAARD
BLOKKEN
Branden + 2Vi uur.
ƒ 2,85 per stuk

KEUNE
Nijverheidsweg4, Vorden.

Te koop: gasboiler, 3 jaar
oud, prijs nader overeen te
komen. Tel. 05752-1507.
Te koop: jonge konijntjes,
kleur dwergjes, pooltjes en
hollandertjes.
D. Klein Geltink, Schuttestraat l, 7251 MG Vorden.
Elke advertentie in Contact
wordt gelezen.
Dus:

ADVERTEREN
DOET
VERKOPEN!!

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

met drievoudige zekerheid:
1. Bovag garantiebewijs
2. Fiat dealer-garantie
3. 6 maanden omruil-garantie.
FIAT 127 rood
FIAT 127 rood
FIAT 127 rood
FIAT 127 3 deurs groen
FIAT 127 3 deurs geel
FIAT 127 3 deurs speciaal rood
FIAT 127 2 deurs blauw 30.000 km
FIAT 127 speciaal 2 deurs groen
FIAT 127 2 deurs geel
FIAT 127 900 L rood 2 deurs 20.000 km ..
FIAT 128 geel
FIAT 128 speciaal geel
FIAT 128 CL blauwmetaliic
FIAT 131 Speciaal 1600 cc 2 deurs oranje
FIAT 132 2000 cc groen metallic
FIAT 124 speciaal rood
MORRIS MIN11000 de luxe geel
AUSTIN ALLEGRO 1100 de luxe ... dec.
MAZDA 818 coupé rood
MAZDA 323 15.000 km
T
PEUGEOT 304 SLS groen metallic
DATSUN 100A .

F l IA/T
Specialisten met aandacht voor u.

KEUNE

Autobedrijf Teger B.V.

Nijverheidsweg4, Vorden

Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426

van donderdag 5 april t/m woensdag 18 april (2e paasdag gesloten)
De nieuwste Woonvisie-kwaliteitsmeubelen worden U nu tegen zeer interessante prijzen aangeboden

AKT1E-PRIJS

AKTIE PRIJS

1798,Robuust massief eiken bankstel. Voorzien van losse zit- en rugkussens
die bekleed zijn met een fantastische kwaliteit rundieder.

Voortreffelijke 3 + 2 zits kombinatie, waarvan vooral de hoge rugleuning voor grandioos zitkomfort zorgt is geheel overgestoffeerd met
een stevige geribde poolstof.

AKTIE PRIJZEN

AK1 E-PRIJS

Formidabele moderne slaapkamer in licht en donker eiken. Bestaande
uit ledikant 140 x 200, 2 nachtkastjes en bovenbouw met ladenkast en
kantelspiegel.

stoeien per stuk

tafel

198,-

465,-

Moderne eethoek in bali bruin essen met een unieke, progressieve
vormgeving.

DEZE PRIJZEN ZIJN ÉÉNMALIG. De nieuwste internationale meubeltrends tonen wij U nu op 1600 m2 meubeltoonzaal

HELMINK B.V.
ZUTPHENSEWEG 24-VORDEN-TEL. 05752-1514

* OPSLAG TOT 1 JAAR GRATIS
* PRIMA SERVICE EN GARANTIE

Het bestuur van de ver.
Vordense bad- en zweminrichting

„In de dennen"

Zoekt u een EXCLUSIEF RUSTIEK
MEUBEL IN HET BETERE GENRE

is voornemens voor het seizoen 1979
te verpachten

"KANTINE THEEHUIS"

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich door ons vakkundig personeel
eens adviseren.
Onze kol lekt ie bestaat uit o.a.:

Gegadigden hiervoor worden verzocht zo ruim
en uitvoerig mogelijk schriftelijk te reargeren bij
het bestuur.

* KAASKASTEIM WANDMEUBELEIM
* BANKSTELLEN - EETHOEKEN
* DEKENKISTEN-SALONTAFELS

Brieven binnen 10 dagen aan het secretariaat:
Julianalaan 2, Vorden

alles in eiken - geloogd en in de was - of gelakt.

voor dat leuke japonnetje wat

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

U wilt maken voor Pasen vindt U bij

BI JENHOF's Fijnhout Bewerking

CONFECTIE EN MODE

aan de Zutphenseweg

Veel mooie

modische stofjes mevrouw

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

Industrieweg 2,
Vorden
Tel. 05752-1216

NIEUWE
HA LOOK

Uw spaargeld vindt bij
de Bondsspaarbank
een veilig,vruchtbaar
groeiklimaat.
U kunt bij de Bondsspaarbank
terecht voor alle bankdiensten.
Dus ook voor sparen,
't Is trouwens een vanouds vertrouwd adres voor sparen met hoge
rente. Dat kan op veel manieren.
Met het klassieke boekje, of op z'n
modernst: automatisch via een
Ba nkgirorekening.
U kunt kiezen uit spaarrekeningen met diverse opzegtermijnen; hoe langer de termijn,
hoe hoger de rente. Wat is voor u de
beste spaarvorm?
Kom daarover eens rustig
praten op het Bondsspaarbankkantoor oij u in de buurt. Men heeft
er tijd en aandacht voor u.
U krijgt er goed advies, afgestemd
op uw persoonlijke wensen en
mogelijkheden. Of u nu veel of
weinig kunt sparen, u bent welkom
bij de oank met de S
van Service.
w

LILLY 89.98
Flat in ballerina-stip:
dat is jong,
dat is nieuw,
dat is onbetwist
'n hit.

IMS79.95
styted by Anita
PaUet vol met modesnufles
bloemmotief op voorblad,
geraffineerd open teentie,
opengewerkt Welige
enlaagsleehakje.
Zacht nubuck.

NDSSPAARBANK

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vordcn • Tel. 1342

met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.

Alle zaken voor alle mensen

... om in gezien te worden

DIEPVRIESCENTRUM

„HULS-VORST"
Uitschieter van de week:

regenmantel
ook in grote maten

7255 CG Hengelo Gld. - Tel. 05753-1666 of 2436

Brengt uw paasdiner gratis thuis!

Nu

HUZARENSLAATJE Per kiio

Metallic jack

Per 5 kilo

Diverse kleuren

5,50
22,50

ZIGEUNERSNITZEL

Modecentrum

Met pusta-saus (kant en klaar) voor 2 personen

9,50

SPIN AZIË (Gehakt) per kilo

1,70

SPERZIEBONEN (Gebroken) per kilo

3,20

Parijse AARDAPPELTJES Perkiio 3,25
ROOMIJS 2

literbox

9,—

Met deze produkten in 20 minuten een komplete
maaltijd!
Bij 3 HALVE HAANTJES kant en klaar

DE 4e GRATIS!!

De ideale
leer-beuken
kombinatie.
nu
f595.-

voor slechts 10,—

Bel 05753-1666 of 2436 voor een uitgebreide prijscourant van ca. 125
diepvries-artikelen, welke zonder prijsverhoging thuis bezorgd worden
in Hengelo, Steenderen, Ruurlo, Vorden en naaste omgeving.

/etter lady
japonnen j

Zitkomfort van niveau in sterk gelamineerd
>euken op vijfteens voet. Bekleedt met uitstecend rundleer in nègre, een club voor onbeperkt
zitplezier.

NU KOMEN KIJKEN...

B. LAMMERS

.Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel.

THE TRAMPS

j

icHtiel en mode
Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

/chooldermon
raadhuisstraat tel 1367 vordert

Hengelo Gld. telefoon O5753-I461

Donderdag 5 april 1979
41e jaargang nr. 4

Derde blad CONTACT - VORDEN

Redactie Contact bedacht
geslaagde april mop

Programma: Vorden l - Dinxperlo 1;
Vorden 2 - Grol 3; Hercules 3 - Vorden
3; S.V.B.V. 2 - Vorden 4; Vorden 5 Lochem 7; Vorden 6 - Hercules 5;
Voorst 5 - Vorden 7; Vorden 8 Dierense boys 6.

Dat Contact echt "gelezen" wordt is
Waterpolo
ook nu weer gebleken Vorden wint belangrijke degradatiewedContact Ruurlo heeft het afgelopen weekeinde enkele honderden mensen uit
Ruurlo en omgeving flink h U de neus gehad. Vorige week vertelden we dat Huize
Ruurlo zondag zou zyn geopend voor bezoekers van achttien jaar en ouder. De
kaartjes voor een rondleiding waren gratis te verkrygen bfy de Rabobank. Van het
"sensationele" aanbod is flink gebruik gemaakt. Vrijdags zy'n maar liefst 630
"kaartjes" uitgegeven aan mensen, die vergeten waren dat de dag van openstelling
van het kasteel l april was.
De belangstellenden kwamen niet alleen
uit Ruurlo. 'Cr meldden zich zelfs
bezoekers uit Hilversum. Maar die
werden kwaad toen bleek dat ze op een
l-april grap waren afgekomen. Ze gingen bij de politie hun beklag doen. Ze
vertelden zelfs dat ze schadevergoeding
wilden hebben voor de gejnaakte reiskosten!

,,Ochja, da's waar ook", zal deze man waarschijnlijk gedacht hebben, nadat hij
het bordje op het hekwerk had zien hangen.

Tientallen Ruurloërs die vrijdags een
kaartje hebben gehaald, bleken de zaak
zondagsmorgens toch niet helemaal te
vertrouwen. Veel bekende gezichten
trokken in hun auto langzaamrijdend
voorbij het kasteel, om zich er van te
vergewissen dat het inderdaad een l
april grap was. We hebben die zondagmorgen ook veel mensen gesproken die
de grap konden waarderen, maar die het
jammer vonden dat het kasteel niet
werkelijk werd opengesteld. Er was ook
een jongedame die verklaarde: "Ik
trouw in het kasteel, wat er ook mag
gebeuren!" De aprilgrap werd door
Contact uitgevoerd in nauwe samenwerking met het VVV-bestuur. Anton Brinkerhof van de VVV is vrijdag en zaterdag erg druk geweest om de Schaddenstekkers naar het kasteel te halen, toen
bleek dat zoveel mensen een kaartje
hadden gehaald. Verder werden de
burgemeester en wethouder Jan van
Rijnswou opgetrommeld en die lieten
zondagmorgen niet verstek gaan.
Gelukkig hebben al de mensen sportief
gereageerd en er hartelijk om gelachen.
Een echtpaar uit het westen vond het
niet leuk, doch dat zal wel komen dat
men in het westen van ons land de echte
humor niet meer kent. Gelukkig bij ons
in de Achterhoek kon men nog eens
spontaan lachen en wij hopen dat dit
ook zo blijft. Wij danken al de mensen
die zo spontaan hebben mede gewerkt
speciaal het VVV en de boerenkapel
"De Schaddenstekkers".

De boerenkapel ,,de Schaddenstekkers" was present voor 'n muzikale noot.

(Red.)

er door de Rattianen echt uit een ander jeugd: Sv. Ratti Al - Keijenb. boys Al;
vaatje moeten worden getapt, want het A.Z.C. B2 - Sv. Ratti BI; Sv. Ratti Cl degradatiespook dreigt nu zeer nabij te Warnsv. boys Cl; afd. zondag: Keyenb.
boys l - Sv. Ratti 1; Sv. Ratti 2 - Erica 7;
komen.
Erica 4 - Sv. Ratti 3; Sv. Ratti l D.D.H. 1; Sv. Ratti 2 - vrij.
Sv. Ratti l - DZC 5 afd. zaterdag

Voetbal
Ratti - SHE 1-2
In een rommelige wedstrijd tussen de
beide staartploegen Ratti en SHE heeft
hekkensluiter SHE twee kostbare punten veroverd. Al na vijf minuten lag het
eerste doelpunt achter doelman Joh.
Huitink. Bij een vrije trap kreeg de
Hallse midvoor de bal te pakken, wist
handig tussen twee Ratti-achterspelers
door te manoevreren en scoorde onhoudbaar: 0-1. Jan Schoenaker bracht
de partijen weer op gelijke voet, toen hij
met een fraai schot de Hallse doelman
het nakijken gaf.
Na rust ging het gelijk op. Ratti was
daarna meer in het offensief maar vele
aanvallen werden om zeep geholpen
door zeer slecht schieten. Het was te
merken dat de verplichte winterstop de
Kranenburgers geen goed had gedaan.
Doelman Huitink liep bij de tegenaanvallen van SHE dikwijls te ver uit zijn
doel en dat werd hem tien minuten voor
het einde noodlottig. Een van achteren
hoog voorgezette bal verdween over de
uitlopende Ratti-goalie in het net en dat
was meteen het winnende doelpunt voor
de gasten 1-2. Hoewel Jan Schoenaker
na de thee door Ernest Heuvelink was
vervangen kon Ratti toch geen vuist
meer maken en met deze niet verwacte
1-2 nederlaag zoch men de kleedkamers
weer op. In de resterende wedstrijden zal

Sv. Ratti mocht thuis optreden als
gastheer van D.Z.C, die 4e op de ranglijst staan. Zo was het al na 12 min. 1-0
door een zeer attend W. Wiegerink die
een verdedigingsfout mooi afstrafte,
toch leek het dat de wedstrijd nog lang
niet gewonnen was door de groen-witten
want D.Z.C, probeerde alles om gelijk te
komen, maar dat gelukte niet. Zo was
het net voor rust toen J. Nijenhuis een
hoekschop mocht nemen die kwam bij
P. Bielawski terecht die met een lob de
keeper kansloos liet 2-0.
In de 26e minuut van de tweede helft
ontving J. Nijenhuis een dieptepa's
vanuit het middenveld en hij speelde de
keeper van D.Z.C, uit en het was 3-0. 4
minuten later was ht J. Nijenhuis die op
een grove manier onderuit werd gehaald
binnen de 16 meter en de toegekende
strafschop werd door J. Nijenhuis goed
benut 4-0. Een kwartier voor het eind
maakte H. KI. Ikkink er nog 5-0 van, hij
kwam op vanuit het middenveld, werd
goed aangespeeld door H. Sloetjes en
schoot hard en laag in een welverdiende
overwinning, zodat men de koppositie
kan handhaven. Ook Sv. Ratti blijft op
Uitslagen Sv. Ratti: afd. zaterdag: Sv.
Ratti l - D.Z.C. 6 5-0; Harfsen 3 - Sv.
Ratti 2 0-2; A.Z.S.V. 8 - Sv. Ratti 3 6-1;
afd. jeugd: A.Z.C. A2 - Sv. Ratti Al
1-13; Sv. Ratti BI - Vorden B2 4-1; afd.
zondag: Sv. Ratti l - S.H.E. l 1-2; Sv.
Ratti 2 - S.C.S. 3 9-1; afd. dames: Sv.
Ratti 2 - Witkampers l 1-2.
Programma: afd. zaterdag: A.Z.S.V. 12
- Sv. Ratti 1; Sv. Ratti 2 - Gaz. Nieuwland 3; Sv. Ratti 3 - A.Z.S.V. 13. afd.

strijd tegen de Mors met 7-6.
De heren van Vorden hebben zaterdagavond de competitiewedstrijd tegen de
Mors uit Rijssen, met als inzet de
onderste plaats, op het nippertje met 7-6
gewonnen, waardoor de ploeg uit Rijssen de rode lantaarn van Vorden heeft
overgenomen. In het begin namen de
bezoekers een 0-2 voorsprong, die in de
tweede speelperiode door Han Hazekamp en Henco Elbrink ongedaan werd
gemaakt. Desondanks werd deze periode met de stand 2-3 afgesloten. In de
derde periode werd om en om gescoord
en kwam Vorden uiteindelijk aan de
leiding met 5-4 dankzij doelpunten van
Kier Knol, Han Hazekamp en Frans
Carmiggelt. Ook de vierde periode gaf
een zenuwslopende strijd te zien, waarbij Vorden via treffers van Han Hazekamp en Arjan Mengerink met 7-6 aan
het langste eind trok.
Dames van Vorden op de onderste
plaats.
De dames van Vorden hebben de
competitiewedstrijd tegen OKK l uit
Eefde met 2-6 verloren waardoor beide
ploegen samen op de onderste plaats
staan. In de eerste periode nam OKK
een 0-2 voorsprong, waarna Anneke
Sikkens tegen scoorde 1-2. Bij de stand
1-3 in de tweede periode scoorde Hermien Tiessink tegen 2-3, waarna OKK
geleidelijk uitliep tot 2-6.

Jonge - F. Rouwenhorst 2-0; E. Bruinsma - G. Brummelman 0-2; J. Slütter D. Hoekman 2-0; R. Mullink - B.
Nuesink 0-2; E. te Velthuis - E. Hengeveld 2-0; R. Brummelman - H. Hoekman 1-1; R. Bouwmeister - G. de Jonge
2-0; N. de Klerk - P. Eckringa 2-0; W.
Rietman - H. Dijk 2-0; B. Nuesink - J.
v.d. Kamer 0-2; R. Mullink - B. de
Jonge 0-2; E. Bruinsma - A. Plijter 2-0;
N. de Klerk - P. Eckringa 2-0; M.
Bulten - H. Dijk 2-0; R. Jansen - J.
Eggink 1-1; G. Brummelman - E.
Brummelman 2-0; B. Voortman - R.
Bulten 0-2; J. Slütter - J. Dijk 0-2; R.
Bouwmeister - J. v.d. Kamer 0-2; B.
Nuesink - G. de Jonge 2-0; B. de Jonge M. Bouwmeister 2-0; R. Mullink - G. de
Jonge 1-1; G. Brummelman - P. Eckringa 0-2; M. Boerkamp - E. te Velthuis
0-2; N. de Klerk - W. Rietman 0-2; F.
Rouwenhorst - E. Hengeveld 2-0.

Zwemmen
Vordense zwemjeugd verbeterde persooniyke rekords
De Vordense zwemvereniging heeft met
24 jongens en meisjes deelgenomen aan
de Gelderse D-competitie. Tijdens deze
wedstrijden verbeterden de jongelui
maar liefst 18 persoonlijke rekords en
werden enkele leuke successen geboekt,
op de 50 meter vrije slag eindigden Ernst
te Velthuis, Jan Berenpas en Freddy
Dijkman in de kopgroep. Desire Westerveld werd eerste op de 100 meter wisselslag voor meisjes onder de zestien jaar
en werd zij tweede op de 100 meter
rugslag. Ester Nieuwenhuis won de 50
meter vlinderslag op de 100 meter
wisselslag voor jongens onder de zestien
jaar.

Motorsport
Volleybal
Dames lijden nederlaag tegen Nijmegen
In de nationale competitie was Dash
zaterdagmiddag te gast bij de dames van
Nijmegen 2. De Vordense dames begonnen ontspannen te spelen. Nijmegen
reageerde met een felle inzet. De eerste
set was voor hen niet te redden. 10-15 in
het voordeel van Dash. Dash verflauwde
hierna en gaf de tweede set weg 15-5
voor Nijmegen, ook in de 3e set kwam
Dash onvoldoende terug, 15-8 voor Nijmegen. In de 4e set kwam Dash enigszins terug om althans de eer te redden,
stand 10-15. De laatste set van deze erg
rommelige wedstrijd, omdat er onnauwkeurig werd gespeeld was ook voor
Nijmegen 15-12. Na twee volle uren was
er voor Nijmegen een 3-2 zege uit'de bus
gekomen.
Heren winnen van Hansa
Maandagavond in de Hanzehal te Zutphen moest Hansa 3 de heren uit Vorden
ontvangen. In een wedstrijd waarin
Dash geen enkele maal in gevaar is
geweest kon het via regelmatige setoverwinningen de wedstrijd met een 3-1
overwinning afsluiten.

RKZVC verslaat Vorden met 4-2
Vorden heeft de uitwedstrijd tegen
RKZVC verdiend met 4-2 verloren,
hoewel de arbiter de bezoekers nu niet
bepaald goedgunstig gezind was door in
de tweede helft tweemaal een aangeschoten handsbal van Benny Wentink met
een penalty te bestraffen. In het eerste
geval een lachertje. Vincent Bokkes
schoot de penalty naast. De Vordenspelers waren nog een beetje met de
scheidsrechter aan het bakkeleien over
het vermeende handsgeval, waarna de
scheidsrechter besloot de strafschop te
laten overnemen. Vincent Bokkes maakte toen geen fout en bracht de stand niet
alleen op 3-0 maar ook de geelzwarten
definitief op de knieën.

Uitslagen: dames Ie kl. Bruvoc 2 - Dash
2 0-3; 2e kl. Dash 3 - Almen 2 1-2; 3e kl.
Wilh. 5 - Dash 6 3-0; 2e kl. Dash 4 DVC l 3-0; heren Ie kl. Dash 2 - Wik 2 1-2; jongens asp. Dash b - Bruvoc 1-2;
Harfsen b - Dash c 2-1; Dash a - ABS a
0-3; Dash b - Hansa c 1-2; meisjes asp.
Dash a - ABSa 0-3; Dash a - Wilh. c 3-0;
Dash c - Sp. Deventer 2-1; meisjes jun.
Dash - Hansa b 3-0.
Programma: 5 april Almen: jongens
asp. Harfsen b - Dash c; 7 april
Bathmen: meisjes asp. Harfsen - Dash c;
Schalkhaar jongens asp. SVS a - Dash a;
Vorden: 3e div. dames Dash - Avanti; 9
april Zutphen: jongens asp. Dash b Bruvoc; Dash a - Hansa a; dames 2e kl.
Bruvoc 3 - Dash 3; Wik 2 - Dash 4;
heren 2e kl. Hansa 7 - Dash 3; Wilh. 3 Aan de overwinning van RKZVC valt Dash 4; Vorden: dames Ie kl. Dash 2 echter niets af te dingen. De ploeg uit Almen 1; dames 3e kl. Dash 6 - Wilh. 6.
Zieuwent speelde gewoon beter dan
Vorden. Bij de rust was de stand 2-0 in
het voordeel van RKZVC dankzij doelpunten van B. Bokkes en B. Storkhorst.
In de tweede helft scoorde Eddy Hiddink
bij de stand 3-0 tegen. Nadat Vincent
Bokkes tien minuten voor tijd opnieuw Voor de onderlinge damcompetitie van
een strafschop benutte, werd het vlak DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld. Senioren: Bruinsma - ter Beest
voor tijd 4-2.
0-2; Krajenbrink - Wentink 2-0; H.
Graaskamp - Rossel 2-0; Brummelman Lankhaar 0-2.
Uitslagen v.v. Vorden: R.K.Z.V.C. - Jeugd: H. Dijk - A. Plijter 2-0; J. Dijk Vorden l 4-2; Vorden 2 - MEC 2 0-0; Be J. Eggink 2-0; M. Boerkamp - R.
Quick 4 - Vorden 3 1-4; Eibergen 5 - Bruinsma 0-2; E. Brummelman - M.
Vorden 4 3-3; Vorden 5 - Baakse boys 3 Bulten 2-0; N. de Klerk - W. Rietman
7-2; Warnsv. boys 4 - Vorden 6 3-3; 2-0; R. Bulten - R. Jansen 1-1; H. v.d.
Kamer - M. Bouwmeister 2-0; B. de
Vorden 8 - Brummen 6 4-6.

Dammen

Voorjaarsrit "de GraafschaprUders"
De Vordense Motorclub "De Graafschaprijders" organiseerde zondagmiddag een oriënteringsrit waaraan door 74
personen werd deelgenomen. De uitslagen waren: auto's A-klasse: 1. B. Regelink, Vorden; 2. W. D. Wisselink,
Ruurlo; 3. G. Verstege, Hengelo. Bklasse: 1. B. Memelink, Almen; 2.
Versluis, Borculo; 3. H. Boeyink, Zelhem. Auto's toer: 1. G. J. Vriese,
Varsseveld; 2. W. Broeke, Lochem; 3.
H. Kamps, Nijverdal. PCC A: 1. T.
Bleumink, Borculo; 2. G. J. Vreeman
Zutphen; G. Kranenburg, Borculo. PCC
B-klasse: 1. A. Goos, Borculo; 2. J.
Vliem, Borculo; 3. J. Bijen, Borculo;
Motoren toer: J. Verwijk, Tiel.

Clubwedstryden
'Graafschaprüders'
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" heeft voor de komende maanden een attraktief programma vastgesteld. Zo zullen er op het
circuit "Delden" zeven onderlinge clubwedstrijden worden gehouden te weten
op 12 mei. 26 mei, 9 juni, 30 juni, 7 juli
en 11 augustus.
Tegen Hamac uit Harfsen staan drie
onderlinge crosswedstrijden op het programma namelijk op dinsdag 8 mei en
dinsdag 29 mei in Harfsen en dinsdag 12
juni in Vorden. Op 27 oktober worden er
grasbaanwedstrijden gehouden op het
terrein van Harry Stapelbroek in Wichmond. 21 april wordt een onderlinge
clubtrial gehouden in de omgeving van
het militair oefenterrein. Op 19 mei
wordt een twee-uurs cross gehouden. Dit
is een nieuw element uit de vele aktiviteiten van de Graafschaprijders. 28
April vindt een 3,5 uurs wedstrijd voor
betrouwbaarheidsrittenrijders
plaats.
Op Koninginnedag zal "De Graafschaprijders" medewerking verlenen aan het
programma van de Oranjevereniging.

Judokwai Vorden
Op zondag l april werd door Judokwai
Vorden deelgenomen aan een judotoernooi in Sporthal "Lentemorgen" in Zevenaar. Voor de 4e maal in successie
georganiseerd door sportinstituut Zevenaar. De wedstrijden werden afgewisseld met demonstraties jazz, ballet,
schermen en karate. Het aantal deelnemers bedroeg 850 waarvan 40 judoka's van Judokwai Vorden. Van hen
vielen er 5 in de prijzen t.w. Erna
Berenpas Ie pr. en Leonie van Biljouw
4e pr. in de katogorie meisjes t/m 39 kg;
Katja van Biljouw Ie pr. t/m 41 kg.;
Elvira van Eist 4e pr. t/m 47 kg.;
Patrcik Haccou 4e pr. jongens t/m 31
kg.
Hier mag niet vergeten worden dat de
jongens en meisjes die niet in de prijzen
vielen een pluim verdienden voor hun
sportieve inzet en de chauffeurs die het
voor de leden steeds weer mogelijk
maken om aan deze tournooien deel te
nemen.

Aktie: 'Geven na leven doet leven'
9 - 14 april, met medewerking van apothekers, drogisten en opticiens.
Er wordt nogal eens gezegd dat een mensenleven tegenwoordig niets meer waard is.
Maar wie dat zegt heeft het mis. Hij, of zij, zou dan maar eens een kijkje moeten
nemen in het Brandwondencentrum in Beverwijk om te zien hoe een team van
artsen en verpleegkundigen dag en nacht bezig is om het leven van één mens te
redden, of de ergste pijn te verlichten.
Hij zou ook eens moeten zien hoeveel
moeite er wordt gedaan om voor een
ernstige nierpatiënt een donornier te
krijgen. En hoe, als er dan een geschikte
nier ontvangen is, soms politiewagens of
een vliegtuig worden ingeschakeld om
deze zonodig uit een ander ziekenhuis of
zelfs het buitenland op te halen. Nee,
mensenlevens en menselijk geluk zijn
nog heel veel waard.

houdt dit voorjaar weer een aktieweek.
En wel van 9 - 14 april. U kunt dan,
onder andere bij apothekers, drogisten
en opticiens een folder halen. In die
folder wordt antwoord gegeven op een
aantal vragen over 'wat er met de donor
gebeurt' en over wie misschien door uw
bereidheid geholpen kunnen worden.

Transplantatie.
Veel mensenlevens werden al gered en
veel menselijk geluk herwonnen door
transplantatie van bijvoorbeeld huid,
hoornvliezen of nieren van mensen die
bereid waren die, na hun dood, af te
staan. Alleen al in Nederland dragen
honderdduizenden een donorcodicil bij
zich. Zo'n codicil is een verklaring
waarin staat dat de drager er geen
bezwaar tegen heeft om, na zijn dood,
weefsels of organen af te staan. Honderuuui/^üovii »,j«.i ^i fe ,«.^1, maar het
zou pas genoeg zijn als vrijwel iedereen
een codicil schreef. Er is nog steeds een
enorm tekort. Daardoor overlijden nu
brandslachtoffers die anders wellicht
gered hadden worden. Of lijden zij
onnodig veel pijn. Daardoor kunnen
nierpatiënten, die nu drie maal per week
zes tot negen uur aan een kunstnier
liggen, geen donornier krijgen. En daardoor kunnen nog onvoldoende kinderen
aan groeihormoon worden, geholpen.

dopinette

Aktieweek.
De Werkgroep Dononverving, waarin
alle donororganisaties samenwerken,

J. TEN KATE

l Ó-JSA

DROGISTERIJ

Zutphenseweg 2 - Vorden

\

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
0
0
>

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

0
0

*•* J33r volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km.

>
0
0

2
O

1
0

1>
0

Dames digitaal horloge. Gerodineerde
band,

Chronograaf met
alarmfunktie. Maanddag- en datumaanduiding

Van 450,-nu .325,- Van 495,-nu ..365,-

1>
0

TOYOTA Cressida De Luxe
1 978
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé ... 1 977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé ... 1 976
TOYOTA Corolla 30 Automatic
1 976
FORD Taunus 1600 L Kombi
1976
VOLKSWAGEN POLO L
1977
CITROEN 2CV6
1977
SIMCA1100GLS
1976
MAZDA 818 Coupé met schade
1 974
FIAT 127 E
1973
FIAT 128
1973
TO YOT A Corolla 1200E
1976 -'77 -'78
VOLKSWAGEN 1600 Variant
1971
MERCEDES 206 D Bestel
Verlengd en verhoogd
. 1976

1
t
1 Bennie Wenting
0

SEIKO
dag-datum-uur-min-sec.maand-jaar
Van 395,-nu
295,-

En ü, wat zoekt u
bij de Amro Bank?

Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 ^
Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.
T bYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOT

2 ..

Zaterdag 7 april

SEIKO -l- ALARM
Van 520,- nu voor

390,-

SEIKO Chronograph + alarm
Van 595,-nu

425,-

SEIKO CHRONOGRAPH
Van 465,- nu

VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN

345,-

Aanvang 19.30 uur.

SEIKO DUO-CHRONOGRAPH
520,- nu
420,SEIKO CHRONOGRAPH
Van 425,-nu

TfwnTA TrtYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TUYUl A <!

Seiko aanbieding

BAL
Muziek:
THE MOODCHERS

„Ik kom voor m'n CC. Toen ik geld
wilde lenen adviseerden de mensen
van de Amro Bank me een Continu
Crediet.
En ja, da's een prima manier van
lenen. Zo kan je, bijvoorbeeld, steeds
weer opnemen, wat je hebt
afgelost..."

Café-restaurant

325,-

KÖHLER WISSINK

't Wapen van 't Medler
Fa. Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114, Vorden.
Tel. 6634.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

Hologerie - goud - zilver - optiek
Spalstraat 15, Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1374

U VOELT HET METEEN!

Dit schattige modelletje
met zijn "ingebouwde
steun" heeft de charme
van een modeschoen
en geeft de steun
van een molière.
Kom ze maar
eens passen

Roggebrood
dat zal U goed smaken
en het is gezond.

amro bank

UIT EIGEN BAKKERIJ

Spalstraat 11, Hengelo (Gld)

ASSELT

Dorpsstraat 24
RUURLO

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 1384

Raadhuisstraat 1
VORDEN

Spalstraat 11
HENGELO

DUREA

omdat uw voeten
het waard zijn.

WULLINK

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf
Schoenreparatie

Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK

Tel. 1342

Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Mosa maakt

Drogisterij

De Olde Meulle

ambachtsplavuizen

betaalbaar.

Wie eerder onze winkel bezocht, weet wat
voor 'n enorme keuze plavuizen er te vinden is. Die
keuze wordt nu nog eens uitgebreid met de nieuwe,
klassevolle ambachtsplavuizen van Mosa.
Plavuizen waarvoor u per vierkante
meter tientallen guldens minder betaalt dan
voor vergelijkbare, andere ambachtsplavuizen.
Kom ze bij ons bewon-'
deren, die nieuwe rustieke
ambachtsplavuizen, series
Jan Steen en Campagne.
Ze zyn onverslytbaar en
bijzonder gemakkelijk
te onderhouden. Leverbaar in 4 prachtige
kleuren, formaat
20 x 20 cm. Wie
rustieke plavuizen
zoekt, moet ze zeker
gezien hebben!

HOLTSLAG

BOUWMATERIALEN B.V.
Spoorstraat 28, Ruurlo - Tel. 05735-2000
heef t het voor U.

VENSTERMODE

sraBtaar u* i&98

Grote koiiektiegordijnstoffen en vitrages

voor een fijne woonst eer
keuze uit honderden Dessins bij Wooncentrum Teunissen.
• weefstoffen • drukstoffen • open-weaves en • jacquards
Overgordijnen kamerhoog in:

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 11/2 jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Wij maken van oud weer nieuw
IT1D5R

Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden

Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Ketkhofla<in 1
Telefoon 05752 1309
Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

SUPER l
TRIMMERS
MEXICO
34 39 22,96
4046 24.96
Voel Je vrjisn happy
ui on» Jree-fwdng
sta»" uit te ArO-Shoe
koUelttK Let wel
op de .A-Star',
allMn dan tt het
pas een echte
trimmer en

velours- bedrukt- en weefstoffen.
Op 2.70 m hoog. Per meter al vanaf

Z in alle hoogtes en kwaliteiten.
Grote sortering in de NIEUWE VOORJAARSKOLLEKTIE
Ook in sluier- en booggordijnen
VELOURS GORDIJNEN nu al vanaf
24,50
Wooncentrum

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342
Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

16,25

Ruurlo - Dorpsstraat 13
vrijdags koopavond tot 9 uur
's woensdags de hele dag open!!
's maandags gesloten_

Te koop: Dragende varkens.
W. M. Wassink, Almenseweg
56, Vorden. Tel. 1548.

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

'Niets kleedt
beter dan een
Beterkleder!'

Te koop: boot met 4 pk.
motor; elektrische gitaar met
versterker en luidsprekerbox.
H. Kup, Het Elshof 10,
Vorden. Tel. 2539.

BELLEN

DAN

Gevraagd: stalling voor caravan. Tel. 05752-2139.

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

Verloren op de Galgengoorweg: een zwart handtasje +
bril. Terug te bezorgen bij
Mevr. Voskamp, Galgengoorweg 3, Vorden. Tel. 1667.

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.

Dat is nog eens een kado, een
prachtig

Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039

PAASEI

Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

Ruime keus
Banketbakkerij
J. WIEKART
Huishoudelijk hulp gevraagd:
W. Graagkamp Norde, Ruurloseweg 46, Vorden. Tel.
1602. Werktijden nader overeen te komen.
Te koop: z.g.a.n. en weinig
gebruikte breimachine, merk
Passap en schrikdraadapparaat (batterijvoeding).
Venderink, Ooyerhoekseweg
10,7231 SB Warnsveld.
Te koop: g.o.h. Suzuki GT
550. Bj. '77. 16.000 km. Te
bevragen tussen 7 en 11 april.
J. Akkerman, H. v. Bramerenstraat 7, Vorden. Tel.
2757.

l.v.m. Goede Vrijdag wordt

textiel en mode

/choelclermcin

de Weekmarkt

raadhuisstraat tel 1367 vordert

Zoveel stijl, zoveel elegance en
zoveel komfort in één zitontwerp dat is werkelijk hartveroverend..
Speciale paas-attrakties die persoonlijk in
ontvangst dienen te worden genomen.

REPARATIE

Deze zullen precies om 4.00 uur n.m. worden uitgereikt,
reikt.

was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.
Paas-aanbieding:
Op alle
GERO- en SOLA

lepels, vorken,
messen en pannen

j
i
Hartveroverend dit Leolux zitontwerp
Komfort rondom — door de vergrote
rughoogte én de ronde hoek. U kiest uit
twee- of driezits-banken. rechte of

ronde hoekelementen - met of zonder armen. In stof of m leer, al naar
uw persoonlijke smaak
Een hartveroverend zitkonsept!

10% korting

Bon duidelijk en volledig invullen, uitknippen en in de bus deponeren

l Naam:
1

Adres:

l Woonplaats:

D. J. JANSEN
Bleekstraat l, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1360.
\adrol)erpu2USB2-)M~Mhn»wid l

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.

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.

Gratis

VOOR DE PASEN:

veel en fijne KIN DERMODE >
Modecentrum Teunissen - Ruurlo
Het onweerstaanbare
broderiesetje

JACKETS in poplin - chintz - metallic - bouclé's
en zomertweeds
JURKJES en OVERGOOIERS in de nieuwe kleuren
BLAZERS in tinneroy

kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen afdrukwerk.
DROGISTERIJ

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

Dames
koker-rokken
i n de maten 361/m 42
Vanaf

45,-

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

ROKJES met en zonder galgjes

.speciaal

tcHtiel en mode

/chooldernKiA

BROEKEN met bandplooien en bretels in diverse stoffen
TUINOVERALLS grote bijpassende kollektie

BLOUSES T SHIRTS en BLOUSSONS
-• Toonaangevend in kindermode voor Ruurlo en omgeving
Modecentrum

Ruurlo
van Enba comfort.

Beha f. 19,95

Verkrijgbaar in wit en skin.
Maten 70 t/m 80 A, B.
Artikelnummer 712-10.

vrijdags koopavond tot 9 uur
's woensdags de hele dag open!!
's maandags gesloten

Ook voor uw reparaties

Te koop: aanhanger voor
achter de auto. Afm. 140x100
x45. Zonnestraal 16, Hengelo
(Gld.). Na 18.00 uur.
Nieuwe- en gebruikte gas-,
gevel-, olie-, kolen-haarden en
kachels.
Inruil mogelij k.
Tevens
gevraagd:
oude
kachels.
D. J. JANSEN, Bleekstraat l,
Hengelo (Gld.) Tel. 057531360.
Te koop: populieren 2 a 3
meter. Wichmondseweg 39,
Hengelo (Gld.) Tel. 057532537.

WEEKENDREKLAME:
öl\ll l gevuld met

advokaatbavaroise
en Ganache
BANKETBAKKERIJ

po/tunette

Helmink
Vorden
Zutphenseweg -Tel. 1514

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"

Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

Voor al uw
BROEKEN
groot en klein.
Moet U op de markt bij
ANDRÉzijn.

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

was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.
DE WILD

Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

J. WIEKART
Burg. Galleestraat, Vorden -Tel. 1750
SPECIALITEIT: ZWANENHALZEN

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"

Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,-

Slipje f. 9,95
Verkrijgbaar in wit en skin.
Maten small, medium en
large. Artikelnummer 902-10

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,.
Vorden. Tel. 1301

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"

Schilderen?
Kies voor goed gereedschap!
Kies voor de vakhandel!
Kies voor.

Doe-het zelf-centrum

HARMSEN
Schoolstraat 6-8, Vorden
Tel. 05752-1486

Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

„Stenderkasten "
een goede bolknak
50 stuks
f 17,SIGARENMAGAZIJN

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

Donderdag 12 april starten wij
met de verkoop van

feestelijke
opening

jongens-, meisjes-,
dames- en herenschoenen
lederwaren

Van 17.00 tot 21.00 uur willen wij U gaarne
onze zaak laten zien en houden daarvoor

Ook voor schoenreparatie

open huis
waar U hartelijk verwelkomt wordt.

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

KKINK

Een ieder onvangt een

ook voor de kinderen een kleine verrassing

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
GEVRAAGD:

Voor uw
Paastafel,
natuurlijk brood van de
echte warme bakker
Bestellingen gaarne tijdig.

„'t Winkeltje"
IN BROOD EN BANKET
A. G. SCHURINK
Burg. Galleestraat 22, Vorden
Tel. 1877

n.l. KRENTENBROOD )
ROZIJNENBROOD
i
ROZIJNENBOLLEN (GROOT)
SUIKERBROOD
KRENTEBOLLEN
WITTEBOLLEN
MELKBROOD
Grote sortering
WIT EN BRUINBROOD
PAASTAARTEN
PAASGEBAKJES
APPELGEBAK

Voor al uw
onderhoud aan:

D loodgieterswerk
D centrale verwarming
D dak- en gootwerken
Raadhuisstraat 38
Hengelo (Gld.)
Telefoon 2511

stencilpapier
5,-

Formaat A4 - 80 grams

Per pak a 500 vel

Jaar van het Kind

Worden
aanstaande
echtparen wel
goed voorgelicht?
Daar valt tegenwoordig
- dachten wij niet over te
klagen. Alleen als het aankomt
op het kiezen van verlovings en
huwelijkskaarten ontbreekt er
soms nogal eens wat aan de
voorlichting!
Weest u daarom verstandig
neem vóór de 'feestelijkheden
even de kleine moeite om bij
ons binnen te lopen en doe uw
keuze uit die prachtige stijlvolle
Kennemer
Kaarten
Kollektie
Dikke boeken
vol ideeën en
tekstsuggesties
liggen voor u
—^ klaar'

•S

excl. btw

DRUKKERIJ

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

jeans and jackets

buitendienst
Afwisselend werk
meteen goed loon.
Sollicitaties:

textiel en mode

/choolderman
raadhuisstraat M. 1367 «orden

HOUTHANDEL

B. H. Wesselink & Zn b.v.
Borculoseweg 41, Ruurlo - Tel. 05735-1395

open huis

J. H. ARENDSEN

volop

Produktiemedewerkers
Chauffeur

Wij verzorgen voor U
HEERLIJKPAASBROOD

Nieuwstad 12 - Vorden

bij Wim Polman te Vorden
gewoon binnenlopen in onze zaak
te Vorden, waar U in een gloednieuwe
ingerichte showroom fijn kunt genieten
van werkelijk hartveroverende
zitmeubelen - wandmeubelen met
eindeloze op- en aanbouw
mogelijkheden - geriefelijke eethoeken romantische slaapkamers en...
een groep italiaanse meubelen met haar
aparte sfeer
onze showroom wordt natuurlijk weer
met speciale zorg gepresenteerd.

"open huis" tijden
signatuur van beter woonkomfort
Vorden,
Dorpsstraat 22
tel. 05752-1314

Warnsveld
Rijksstraatweg 108
tel. 05750-23346

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

11 april
12 april
13 april
14 april

de gehele
dag
geopend!

