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Krentebrood
1,20 meter
Bij de fam. Hoeksma te
Warnsveld werd door dhr.
Wissels (l) en dhr Pardijs
(r) een krentebrood van
1,20 meter lang aangebo-
den namens de Vordense
Vogelvereniging "Ons Ge-
noegen 68" wegens geboor-
te van een zoon. Deze
attentie werd door dhr en
mevr. Hoeksma zeer op
prijs gesteld.

Aprilmop weer
geslaagd
Verschillende mensen zijn er weer
ingelopen vorige week. De heer
Eyerkamp heeft een flink aantal
nummers uitgegeven voor de re-
vue, ook dit keer namen de
mensen het weer sportfief op en
zo hoort het ook.

Dat het niet gratis kon dat kon
men op de vingers natellen. Wij
hopen echter dat ter zijner tijd de
entree geen bezwaar zal zijn om
de revue te gaan kijken want het
belooft iets geweldigs te worden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Gezellige avond
voor ouderen
Allicht weten de meesten van u nog wel,
dat wij de voorafgaande jaren 's middags
een gezellige middag hadden. Door de
samenstelling van het programma met
o. a. de medewerking van de Vordense
Boerenkapel is het wenselijk, dat wij ons
programma naar de avond hebben
verzet. Diegenen die verleden jaar onze
middag op de Kranenburg hebben
bezocht, kunnen zich nog wel de groep
van oudere speelsters en spelers uit
Eibergen herinneren met de musical "De
nieuwe van huize de Leefkuil".

Het is ons wederom gelukt deze groep
naar Vorden te laten komen. Wij willen
met z'n allen eens zien, hoe of het
gegaan is in huize "de Leefkuil". het
afgelopen jaar. Onder de titel "Wel en
wee in huize de Leefkuil", hopen wij
daarvan een indruk te krijgen.
Komt u allen?
Wilt u voor 10 april a.s. bericht zenden
aan de onderstaande adressen, en tevens
vermelden of u gehaald moet worden.

Mevr. Haverkamp Ruurloseweg tel.
2678; mevr. Helmink het Hoge tel. 2391;
mevr. te Waarle Stationsstraat tel. 2186;
mevr. Schuppers Almenseweg 9; mevr.
van Wijk het Jebbink tel. 1822; mevr. ter
Beest Staringstraat tel. 2255; mevr.
Bosman Mispelkampdijk tel. 1676.
Tot ziens op DONDERDAGAVOND 20
APRIL a.s. in het Jeugdcentrum

Wandkleden
De opbrengst van de actie "Wandkle-
den" heeft tot op heden opgebracht
ƒ 641.34. Hierbij komt nog zeker het
dubbele bedrag beschikbaar gesteld
voor een cadeau uit de opbrengst entree
bezichtiging Kasteel Vorden voor de
verbouwing. Hartelijk dank aan allen
die hieraan hebben meegewerkt.
Ons inziens had het bedrag zeker hoger
meoten zijn, als wij nagaan wat de
middenstand allemaal geeft voor de
verenigingen en kollektes enz. had nu de
bevolking wel eens uit de slof mogen
schieten voor een gezamenlijk cadeau
het kan toch niet altijd van één zijde
komen.

De Knupduukskes
op festival in het
buitenland
De Folkloristische dansgroep "de Knup-
duukskes hebben op l en 2 april deelge-
nomen aan het festival te Schale (Teck-
lenburg). Zij hebben onze Oosterburen
laten genieten van onze oude Achter-
hoekse dansen welke weer in de smaak
vielen.

Tennisvereniging
organiseert
opei0igstoernooi

Opening Gemeentehuis
Nu de restauratie van Kasteel Vorden met bijgebouwen is voltooid
zal op vrijdagmiddag 12 mei 1978 de officiële opening plaatsvin-
den.

Het gemeentebestuur is verheugd dat H.K.H. Prinses Beatrix
bereid is gevonden om, vergezeld door Z.K.H. Prins Claus, de
officiële openingshandeling te verrichten.

Nadere mededelingen omtrent de opening zullen volgen.

Op zaterdagavond 8 april a.s. zal in het
•!<ir1ren*rum aan de Insullir.delaan het

jaarfeest v.d. jeugdclub v/h C.J.V. afd.
ereen is

De tennisvereniging Vordens Tennis
Park organiseert a.s. zaterdag een
openingstoernooi. Hieraan kunnen alle Vorden worden gehouden.
senioren jjfclnemen. Zij die mee willen Van harte welkom.
doen ku^Jfi zich laten in schrijven in
de kantine van het sportcomplex tussen
9.00 en 9.30 uur.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11 -12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 -17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

Deze week zal aandacht worden besteed
aan:

1. Het ophalen en aanbieden van vuilnis.
2. Het storten van vuilnis.
3. Kapvergunningen.

Ad. 1. Het ophalen en aanbieden van
vuilnis.

Momenteel wordt in de gehele gemeente
Vorden - voorzover het percelen betreft,
gelegen langs de openbare verharde
wegen - vuilnis opgehaald; in het dorp
Vorden en op Kranenburg op donder-
dag en in het buitengebied op dinsdag
om de 14 dagen. Voor de gehele ophaal-
dienst geldt, dat het huisvuil moet
worden aangeboden in plasic zakken
met gemeente - opdruk, welke bij diverse
winkeliers in de gemeente verkrijgbaar
zijn (ƒ' 8,- per 20 stuks). Lang tuinvuil
dat niet in de gemeentezakken past mag
als bos worden aangeboden, mits deze
niet langer is dan l meter en niet dikker
dan 30 cm. Grof huisvuil dat te groot is
voor de zakken mag afzonderlijk worden
aangeboden. Bedrijfsvuil kan door de
zorg van de gemeente worden afgevoerd
tegen een vergoeding van ƒ 15,- per losse
kubieke meter. De hoeveelheden worden
naar boven afgerond op 0,5 kubieke
meter, de minimum hoeveelheid be-
draagt 0,5 kubieke meter. Gerekend
wordt op hulp bij het laden.

Aanmeldingen voor het ophalen kunnen
dagelijks geschieden op het kantoor van
gemeentewerken mondeling of telefo-
nisch onder nr. 2323. Deze aanmel-
dingen zullen aan het eind van iedere
maand worden verzameld. In principe
zal het vuil dan de eerste woensdag van
de volgende maand worden opgehaald,
echter alleen als per omgeving voldoende
vuilnis is aangemeld. Indien dit laatste
niet het geval is, wordt gewacht tot wél
voldoende bedrijfsvuil in de omgeving is
aangemeld. Belanghebbenden zullen

hierover dan zoveel mogelijk telefonisch
op de hoogte worden gesteld.

Ad. 2. Het storten van vuilnis.

Nu sinds 2 oktober 1976 de gemeentelij-
ke stortplaats aan de Hamelandweg is
gesloten en in de gemeente Vorden dus
geen vuilnis meer gestort kan worden,
ontvangt de gemeente regelmatig tele-
foontjes van mensen die niet weten waar
het huisvuil en de overige vuilnis worden
gestort. Daarom nog de volgende infor-
matie:

Reeds vóór 2 oktober 1976 werd het door
de gemeentelijke ophaaldienst verza-
melde huisvuil afgevoerd naar de stort-
plaats "Armhoede" nabij Lochem. Na de
definitieve sluiting van de gemeentelijke
stortplaats van Vorden moet ook de
overige vuilnis naar de Lochemse stort-
plaats worden gebracht. Deze stort-
plaats bereikt men door vanaf de Goor-
seweg, linksaf over het Twentekanaal en
daarna rechtsaf de aanwijzingen te
volgen. Het storttarief bedraagt ƒ 6,- per
kubieke meter niet samengedrukte vuil-
nis. De openingstijden van stortplaats
"Armoede" zijn:

maandag t/m zaterdag van 8.30 - 12.00
uur van 13.00 -16.30 uur. Het storten is
alleen mogelijk door afgifte van bonnen,
welke vooraf op het gemeentehuis ge-
kocht moeten worden. N.B. het gemeen-
tehuis is alleen 's ochtends geopend van
8.00 tot 12.30 uur behalve vrijdags ook
van 13.30 - 17.00 uur. Indien men
nadere inlichtingen wenst over het stor-
ten van vuilnis op de stortplaats der
gemeente Lochem dan dient men zich te
vervoegen bij het bureau gemeente-
werken te Lochem, tel. 05730-1141.

Nadrukkelijk wordt er nogmaals op-
gewezen dat sinds 2 oktober 1976 op
grond van artikel 154 van de Algemene
Politieverordening in de gemeente Vor-
den geen vuilnis kan en mag worden
gestort. Tegen overtreders zal worden
opgetreden.

Wanneer men zelf vuilnis stort op de
stortplaats te Lochem is het nuttig te
weten dat het storten van een hoeveel-
heid van maximaal 0,5 kubieke meter
gratis is.

Ad. 3. Kapvergunningen.

Het komt wel eens voor, dat er een
v aantal bomen gekapt wordt, waarvan
achteraf blijkt, dat voor dit kappen een
kapvergunning nodig was. Ook komt het
nogal voor dat op het gemeentehuis
formulieren worden gevraagd voor een
kapvergunning. Wanneer is een kapver-
gunning nodig en hoe moet deze aange-
vraagd worden. De kapvergunning is
gebaseerd op de gemeentelijke kapver-
ordening van 30 juli 1964 en het
wijzigingsbesluit van 24 april 1973.
Artikel 2 van de gemeentelijke kap-
verordening stelt, dat het verboden is
zonder vergunning van burgemeester en
wethouders een houtopstand te vellen
anders dan bij wijze van dunning.
Opgemerkt dient te worden, dat in deze
verordening onder "houtopstanden"
worden verstaan hakhout of één of meer
bomen. In het tweede lid van dit artikel
is vermeld, dat het verbod tot velling van
een houtopstand zonder vergunning van
burgemeester en wethouders niet van
toepassing is op:
— wegbeplanting en eenzijdige be-

planting - en op of langs landbouw-
gronden, beide voorzover deze be-
plantingen bestaan uit populieren
of wilgen;

— vruchtbomen en windschermen om
boomgaarden;

— fijnsparren, niet ouder dan twaalf
jaar, bestemd om te dienen als
kerstbomen en geteeld op daarvoor
in het bijzonder bestemde terrei-
nen;

— kweekgoed.
Voor wat betreft houtopstanden die deel
uitmaken van bosbouwondernemingen,
die geregistreerd zijn bij het Bosschap en
die niet gelegen zijn binnen de bebouw-
de kom, is slechts een kapvergunning
nodig wanneer het gaat om een zelfstan-

dige eenheid, die geen grotere opper-
vlakte beslaat dan 10 are, of in geval van
rijbeplanting niet meer omvattend dan
20 bomen. Volgens artikel 5 van de
gemeentelijke kapverordening kunnen
burgemeester en wethouders de vergun-
ning slechts weigeren in het belang van
de handhaving van het natuur-, land-
schaps- of dorpsschoon. Aan het verle-
nen van de vergunning kan als voor-
schrift verbonden worden, dat binnen
een bepaalde termijn een herbeplanting
moet plaatsvinden in overeenstemming
met de te geven aanwijzingen. Indien
iemand zonder een vergunning toch
bomen kapt, terwijl het zonder vergun-
ning vellen van bomen verboden is (zie
boven), wordt hij gestraft met een geld-
boete van ten hoogste ƒ 300,- of met een
hechtenis van ten hoogste twee maan-
den.

Hoe vraagt men een kapvergunning
aan? Wanneer men één of meerdere
bomen wil vellen dan moet men een brief
schrijven aan burgemeester en wethou-
ders met het verzoek de betreffende
boom of bomen te kappen. Ook dient
mededeling in dit schrijven aan burge-
meester en wethouders gedaan te wor-
den van de soort boom, zoals bijv. eik,
beuk, wilg, populier etc. die men wil
kappen. Tevens dient bij dit schrijven
gevoegd te worden een situatieschetsje
waarop de betreffende boom (bomen) is
(zijn) aangegeven. Op het betreffende
verzoek tot het kappen van bomen wordt
door het college van burgemeester en
wethouders binnen 8 weken beslist. In
bepaalde gevallen kunnen burgemeester
en wethouders de beslissing met ten
hoogste acht weken verdagen.

Van dit laatste moet de aanvrager in
kennis gesteld worden. Indien de aan-
vrager binnen acht weken niets gehoord
heeft van burgemeester en wethouders
omtrent zijn aanvragen en hem ook niet
is medegedeeld dat de beslissing is
verdaagd, dan wordt de vergunning ge-
acht te zijn verleend.

Avondgebed Raad van Kerken Vorden-
Kranenburg.
De Raad van Kerken te Vorden- Kra-
nenburg, waarin vertegenwoordigd zijn
de R.K. parochies, de Hervormde ge-
meente en de Gereformeerde kerk,
hoopt a.s. vrijdagavond 7 april om half
negen EEN AVONDGEBED te houden
in de Hervormde dorpskerk te Vorden.
Ds. Feesntra, emeritus predikant van de
Gereformeerde kerk en wonend te Vor-
den, is gevraagd dit eerste Avondgebed
te willen leiden. Iedereen is genoemde
avond hartelijk welkom in deze korte
gebedsdienst.

Doopzitting Hervormde kerk.
In verband met het hierboven genoemde
Avondgebed van de Raad van Kerken
zal a.s.vrijdagavond 7 april DE DOOP-
AANGIFTE en HET DOOPGESPREK,
plaatsvinden voor de bediening van de
Heilige Doop op zondag 16 april in de
herv. kerk, dit keer gehouden worden in
zaaltje 2 van "de Voorde", Kerkstraat
15.

Kerkdienst in De Kapel de Wilden-
borch.
Tijdens de Kerkdienst op a.s. zondag-
morgen 9 april in de Kapel de Wilden-
borch hopen de "Chewarim" = mak-
kers, vrienden: Wim Wevers en Evert
Venderink een viertal liederen te zingen
met eigen gitaarbegeleiding.

Vorden helpt Kerk in Subotica.
Ook in het kerkelijk centrum "de
Voorde" te Vorden, Kerkstraat 15 zal
een BAZAR gehouden worden waarvan
de opbrengst bestemd is voor de Kerk
van Ds. Lajos Poth in Subotica en ook
voor gasten uit genoemde plaats en
tevens uit Boedapest en wel op VRIJ-
DAGAVOND 21 APRIL. Goederen,
gebak enz. kan genoemde dag in "de
Voorde" afgegeven worden van 10-12
uur en van 2-4 uur. "De Subotica -
groep" hoopt weer te vergaderen op
vrijdagavond 14 april in "de Voorde".

Geboren: geen.
Ondertrouwd: H.J. Hukker en W. Maal-
derlink; M.H. Ibrahim en G. Alam.
Gehuwd: H. Mombarg en W. Kuenen
Overlden: W.B. Horsting, oud 63 jaar;
T. Brandenbarg - Prop, oud 89 jaar.

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. Veenendaal

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
ds. J. B. Kuhlemeier; Viering Heilig
Avondmaal; 19.00 uur Ds. J. B. Kuhle-
meier; Viering Heilig Avondmaal en
dankzegging.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrijdag
8.00 uur.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
Dr. Vaneker.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND-, EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur Dr. Warringa
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
A. B. M. Riksen, Didam. Tel. 08362-
1209; Th. F. D. Aarssen, Eibergen. Tel.
05450-2088.

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Wolters. Tel. 1262. Bellen tussen
8.00 en 9.00 uur.

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uit-
sluitend voor spoedrecepten

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag dinsdag en vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de
konsistoriekamer van de Geref. kerk,
Vorden, tel. 2129. Voor het maken van
afspraken is het kantoor te Hengelo be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbofc telefoon
05753-1778, elke donderdag&an 17-18
uur in hetGroene Kruisgebouw.

BRAND MELDEN
"Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

NOODHULPDIENST VORDEN
Mevr. v. d. Vuurst, tel. 2072, bellen
8.30-9.30 en H 00-13.30.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van
de Geref. kerk Vorden, tel. 2129; op
dinsdagavond van 18-19 uur en donder-
dagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15
iedere dag bereikbaar van 9-17 uur tel
05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220
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Geboren op 3 april 1978
Bij de fam. H. J. Oortgiezen,
Hoofdweg 127 te Sildwolde
(Groningen)

Mirjam Janne Martha
Mirjam

Hierbij danken wij een ieder
voor de vele gelukwensen,
bloemen en cadeau's die wij
mochten ontvangen bij ons 55
jarig huwelijksfeest

Fam. Golstein

Vorden april 1978
Nieuwstad 30.

Hiermede betuigen wij onze
dank voor de cadeau's, bloe-
men en gelukwensen, die wij
mochten ontvangen bij ons
zilveren huwelijk.

R.J. Bootsma
W. P. M. Bootsma- Bathoorn.

Vorden april 1978.

Gevraagd in Vorden:

kosthuis

door heer 47 jaar. gestoffeerde
zit - slaapkamer, met gebruik
van warme maaltijd en liefst
enig huiselijk verkeer,
tel. 05750-18246.

Vrijdag speciale aanbieding
smyrna knoopkussens op de
markt. Normale prijs ƒ 36,75.
Nu slechts ƒ 24,00. Zolang de
voorraad strekt!!!
Tot ziens op de markt.

Handwerkhuis Dekker.

VOOR41UW

Martens
tdi dotltnfft**!

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Wij hebben een grote sorte-
ring katoenen garens voor
breien en haken.
Ter introduktie deze week:
Crepe - katoen normale prijs:
ƒ 2,50 en 2,70 per bol, nu
ƒ 2,25 en ƒ 2,45 per bol.
Tot ziens op de markt.

Handwerkhuis Dekker.

Dr. G. H. Sterringa
van 9 t/m 15 april

AFWEZIG
De praktijk wordt waargeno-
men door Dr. H. H. P. Vane-
ker, Zutphenseweg 58. Tel.
2432 voor patiënten waarvan
de naam begint met de letter
A t/m K.
Door Dr. E. J. van Tongeren,
Christinalaan 18, tel. 1678
voor patiënten waarvan de
naam begint met de letter L
t/mZ.

Kwarkpunten bij t Winkeltje
A. G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22, Vorden. Tel. 1877

Denk aan 7 april:
informatie-avond Jong Gelre
Hotel Bloemendaal 20.00 uur

Te koop: Philips turner-ver-
sterker. Wilhelminalaan 11.

Achtkastelenkoek bij
't Winkeltje. A. G. Schurink,
Burg. Galleestraat 22, Vorden
Tel. 1877

Te koop: Jonge Pool konij-
nen in verschillende kleuren
en broedeieren van verschil-
lende rassen in kriel en groot
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden. Tel. 1498.

Reformartikelen
bij 't Winkeltje. A. G. Schu-
rink, Burg. Galleestraat 22,
Vorden. Tel. 1877

RINUS LANGWERDEN
en
SARA KOSTERS

gaan trouwen op 7 april a.s. in het
gemeentehuis Kasteel Vorden 's mid-
dagsom 13.30 uur

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal Wolbrink,
Bleekstraat 3 in Hengelo Gld.

Hengelo, april 1978

Op donderdag 13 april a.s. hopen wij met onze
kinderen ons 12'/z-jarig huwelijk te vieren.

B. WESSELINK
J. WESSELINK-RUESINK

Vorden, april 1978
Holskampweg 3

Wij houden receptie van 19.00 tot 20.00 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat l O te Vorden.

Op zondag 9 april zijn wij 25 jaar getrouwd.
Wij hopen dit te vieren op zaterdag 8 april a.s.

L. G. WEEVERS
J. G. WEEVERS-OONK

Vorden, april 1978
Nieuwstad 12

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in hotel
Bakker, Dorpsstraat te Vorden.

Voor alle verdriet bestaat een zachte troost,
waar de mensen als bloemen bloeien voor elkaar.

Tot het laatste toe betrokken bij alles wat hem dier-
baar was, is op 3 april 1978 in alle rust van ons heen-
gegaan mijn innig geliefde man, onze trouwe zorgza-
me vader en grootvader

CORNELIS JACOBUS BRILL
echtgenoot van

Elisabeth Christina Johanna Doeschot

op de leeftijd van 67 jaar.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Vorden: E. Ch. J. Brill-Doeschot
Wassenaar: Jo Knijnenburg-Brill

Daan Knijnenburg
Adrienne en Arnoud

Arnhem: Irene Helleman-Brul
Peter Helleman
Marieke

Vorden, Beatrixlaan 9

De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaats
gevonden.

Tot onze grote droefheid werd plotseling van ons
weggenomen, onze lieve man en vader

BERTUS JOHAN MAALDERINK
echtgenoot van G. J. Onstein

op de leeftijd van 53 jaar

G. J. Maalderink-Onstein
Bert

Vorden, 3 april 1978
Nieuwstad 7

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 6
april om 12.45 uur in de Hervormde kerk te Vorden,
waarna de begrafenis om 14.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden zal plaatsvinden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in zaal
Smit, Dorpsstraat, te Vorden.

Verzoeke geen toespraken

Heden werd plotseling uit onze familiekring wegge-
nomen onze lieve broer zwager, oom en neef

BERTUS JOHAN MAALDERINK
echtgenoot van G. J. Onstein

\
op de leeftijd van 53 jaar.

Warnsveld:

Hengelo Gld.:

Wichmond:

Hengelo Gld.:

Hengelo Gld.:

Vorden, 3 april 1978

H. Maalderink
A. H. Maalderink-Riefel
H. Maalderink
G. H. Maalderink-Regelink
M. B. van den Brink-Maalderink
H. van den Brink
B. Maalderink
A. H. Maalderink-Gotink
J. B. Besselink
Neven en nichten

Tot onze grote droefheid werd plotseling van ons
weggenomen onze beste zwager en oom

BERTUS JOHAN MAALDERINK
echtgenoot van G. J. Onstein

op de leeftijd van 53 jaar.

Uit aller naam:
Fam. Aalderink

Vorden, 3 april 1978

Met verslagenheid geef ik U kennis van het plotseling
heengaan van mijn mede-vennoot, de heer

BERTUS JOHAN MAALDERINK

op de leeftijd van 53 jaar

Onze gedachten en medeleven zijn in deze dagen bij
zijn gezin en familie.

Zutphen: R. J. Thomassen
A. H. Thomassen-Gijsbers

Vorden, 3 april 1978
Nieuwstad 7

Hiermede vervullen wij de droeve plicht U kennis te
geven van het overlijden van de Heer

BERTUS JOHAN MAALDERINK
vennoot van ons boekhoudbureau

op de leeftijd van 53 jaar.

Vorden: Boekhoudbureau Klein Lebbink
R. J. Thomassen

Vorden, 3 april 1978
Nieuwstad 7

De rouwdienst zal worden gehouden donderag 6 april
om 12.45 uur in de Hervormde kerk te Vorden,
waarna de begrafenis om 14.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden zal plaatsvinden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in zaal
Smit.

tHet plotseling overlijden van de Heer

BERTUS JOHAN MAALDERINK

;

DP de leeftijd van 53 jaar heef* ons diep getroffen.

3ns medeleven gaat naar zijn gezin en familie uit

Vorden: Medewerkers van het
Boekhoudbureau Klein Lebbink

Vorden, 3 april 1978
Nieuwstad 7

Na een liefdevolle verzorging in Huize Het Enzerinck
overleed nog onverwacht onze zuster en tante

TRIJNTJE PROP
weduwe van J.B. Brandenbarg

in de ouderdom van 85 jaar.

Uit aller naam:
F. P. Smit

Vorden, l april 1978
Correspondentieadres: Dorpsstraat 10, Vorden

De begrafenis heeft heden plaats gehad.

Bad- en Zwemvereniging

In de Dennen"ii
Vorden

Maandag 10 april a.s. vindt de
jaarlijkse

ledenvergadering
plaats in de sportzaal aan het
Jebbink.

Aanvang 20.00 uur
Het bestuur

In verband met het overlijden van de Heer
B. J. Maalderink is ons kantoor

tot en met donderdag
6 april a.s.

Vorden, 3 april 1978

Boekhoudbureau

KLEIN LEBBINK

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Verkoop a.s. maandag 10 april
10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte iongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

F* W. VEENSTRA EN ZN - VARSSEVELD
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Lekker
bruin gebakken bruinbrood

in vele variaties, tarwe bus brood, tarwevloer-
brood, volkorenbrood, Gelders tarwebrood -
tarvobrood

Zo uit de oven van de echte warme bakker bij

't WINKELTJE A G Schurink
Burg. Galleestraat 22, Vorden. Tel. 1877

.5,

wit 1x1 rib HEREN
ONDERGOED A en
slip/singlet M UU

mt. 4 t/m 7-100% katoen

nieuw! boutique-mode!
BLITSE MODIEUZE TEENER

BLOESON
BLOUSES
uit peperdure series

nieuw! modieus met bandplooien!
ruim vallende dames boutique

PANTALONS J/l 95
MERK "TRENDER"
in de nieuwste "kruiden tinten'

uni gewatteerde
SLAAPZAKKEN 1Q95
geheel open te ritsen IwV

nieuw! echte stoere blue demm
MERK KINDER

SPIJKERBROEKEN
perfekte pasvorm, alle maten één prijsv

kosten in oe jeansspeciaalzuk 39.-/S9.-

sensatie prijzen in witte graslinnen

HOESLAKENS 798
1 persoons (80 x 190) ••

2 PERSOONS (130x190)

uit een fabrieksliquidatie de nieuwste
voorjaar 1978

IUTIQUE-JAPONNEN
in soepele voorjaarsstoffen en moderne "kruiden-tinten'

merkprijs
s moest

98- i»i"

NIEUW!
luchtgevulde effen

BAD-
MUTSEN
1.98

100% katoenen"interlock"
DAMES en HEREN

T-SHIRTS
maten S t/m XL
bleu-wit-beige-rood
zwart-marine-bruin

198

fantastische
KINDER TRICOT

PYAMA'S
maat 116-164
oranje, bleu, groen, marine

Z98

BADSTOF

DAMES
SLIPS
nieuwe lente kleuren

149
A O A O

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden.
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Goede beloning
Voor degene die aanwijzingen
kunnen geven voor terugvin-
den van Border Terriër, reu,
14 jaar, bruin ruwharig, plm
30 cm hoog. Slecht gehoor.
Vermist sinds zaterdagavond
25 maart, buurtschap Medler,
Kranenburg. Inl. Ganzensteeg
11. Tel. 05752-6716.

Moeders verwen uw dochters
met zo'n leuk Holly Hobbie
setje of overgooiertje heel
handig zelf te maken.
Wij hebben ze voorradig:

IMERS
Zutphenseweg - Vorden

Verzamelaar vraagt te koop:
oude munten
ansichtkaarten
gouden- zilveren sieraden
en voorwerpen
en plateel

J. A. KOK, Hoofdweg 19,
Loenen, Velu we.

JTelefpon 05765-1481.

Te koop: een beste N.L. beer
opgenomen met B plus en een
indexcijfer 16. G. B. Lebbink,
Eikenlaan 27, Vorden.
Telefoon 05752-6739.

Dames doe er uw voordeel
mee van 5 t/m 12 april hebben
we leuke coupons met 10%
korting:

IAMMERS
Zutphenseweg 29 - Vorden.
Tel. 05752-1971

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel.
05752-2675.
Steeds te koop gevraagd

SCHILDERIJEN

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2!/z uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Kijkdag by Visser - vorden
a. s. vrijdag 7 april - de klok rond - tot 's avonds 9 uur

... en er is veel nieuws - met veelzijdige mode

Ontdek de "ruimte" gevende
japonnen kollektie
Kies uit de vrolijkste
combinaties van
rok en blouse
Singing in the rain...
de rijk vallende regenmantels
of kies voor een bloeiend
jack of kort jasje

Herenkostuums sportief
en toch korrekt - ziet u bij ons
Het combineren van kolbert
en pantalon met een shirt.
De zomer tegemoet met
jacks veel verscheidenheid -
tot leer toe
De modieuze regenjas
die tegen een „spatje" kan.

Een attentie ligt
voor u klaar

MODEHUIS

Graag tot a.s. vrijdag

VORDEN TEL (05752) 1381

De veelzijdige mode-specialist

Belangrijke mededeling voor alle Sr.
leden van Tennisvereniging

V.T.P.
a.s. zaterdag

openigstoernooi
Alle leden die mee willen doen dienen zich te
laten inschrijven 's morgens tussen 9.00 en 9.30
uur in de kantine van ons sportcomplex

Tot a. s. zaterdag
DeT.C.

zaterdag 8 april a.s.
Muziekver. Concordia
m.m.v. 5muziekcorpsen

Zaal Smit. Aanvang 19.30 uur

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.

Donderdag 13 april a.s.

Algemene
ledenvergadering

Ver. Vreemdelingenverkeer
in Zaal Bakker. Aanvang 20.00 uur

Tot onze spijt zijn wij genoodzaakt
i.v.m. verbouwing op maandag 10 april
onze zaak

te sluiten
Vrijdag 28 april hopen wij onze zaak
weer te openen.

Restaurant

„DE ROTONDE"
A.N.W.B. Bondsrestaurant - Vorden

Citroéndealer

RUESINK RUURLO
DOOR INRUIL VERKREGEN

EUROCfiSIOII

1977
Citroen CX 2200 D Break
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen CX 2200 Diesel Super
Citroen GS Club
Citroen 2 CV6 2 x
Citroen 2 CV 4
Simca 1100 GLX 4-deurs
VW Passat LX

1976
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen G Special Break
Citroen G Special
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen Ami 8 Break
Citroen 2CV 4
Peugeot 504 Break

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

Citroen 2 CV 4 Special
Toyota Corrolla 30
Simca 1100 ES Autom.
Austin Mini 1100 Special
Peugeot 304
1975
Saab 99 LEA Autom.
Citroen GS Pallas
Citroen Dyane 6
Citroen 2CV 6
Citroen 2CV 4
Opel Rekord Stationscar
yw Passat Stationcar
Renault 42 x
Alfa Sud
1974
Citroen GS Club break
Citroen Ami 8
VW Passat 2 x

Citroen 2CV 4
Ford Consul 2300 met LPG.
Morris Mini

1973
Citroen AK 400
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen Ami Super
Simca 1100S

1972
Citroen Dyane 6
Citroen Dyane 4
Citroen 2CV4
Simca 1100LE
Fiat 128
Ford Transit
Ford Escort

Automobielbedrijf A. RUESINK
Verkoop en tankstation Borculoseweg 21, Ruurlo

Reparatie-af d.: Nijverheidstr. 3, Ruurlo
Tel. 05735-1753

EUROCflSIOn

SPECIALE SERVICE AAN ONS TANKSTATION:
d.m.v. Kredietkaartautomaat

Dag en nacht geopend
en 4 et. KORTING OP BENZINE

2 et. op LPG en DIESELOLIE

VRAAG OOK ZÓ'N KREDIETKAART

EUROCRSIOn

Alle soorten
bouwmaterialen In

•teen. kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tulnartikelen:
bloembakken,
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroostert.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Werkelijk sensationele aanbieding
van

KEUKENS
kunststof uitvoering met massief eiken of
stalen handgrepen - massief eiken in diver-
se kleuren en modellen - compleet met in-
bouw oven en kookplaat, wasemkap en

koelkast - mogelijkheid tot uitbreiding.

Prijs voor kunststof vanaf

2670,- excl. btw (3150, incl. btw)
Kom vrijblijvend een kijkje nemen in onze
geheel vernieuwde keukenshowroomkelder

Geopend: dagelijks tot 18.00 uur, vrrj-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00
tot 16.00 uur

holt slag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*

en u ij 't gordijnU hebt het raam
(In precies de goeie kleuren). Kleuren keuren. Mooi -werk.

Wanneer komt u?Welke kleur u ook kiest, gordijnen
van De Ploeg blijven mooi. Omdat ze
kleurecht zijn en slijtvast. De Ploeg
staat nu eenmaal voor kwaliteit,
voor duurzaamheid.
Wij hebben een ruime collectie.
Transparante stoffen, effen en
gestreepte geweven stoffen, druk-
dessins en schitterende wollen stoffen vorden - dorpsstraat 22

warnsveld - rijksstraatweg 108

ploegstoff en
Als 't zo mooi mogelijk mag

Het verschil:
i i m m f i •öescnt

een telefoontje:
Dat is 't verschil tussen laten
schilderen en maar weer uitstel-
len.Tussen mooi en lelijk.Tussen

B beschermd en onverzorgd.
Dus bel ons even. We

komen graag langs
voor overleg.

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd

Meester schilder
Tel. 05752-1523

Aanbieding
SANITAIR MEUBEL
Kast met
ingebouwde
wastafel
en 2 deuren
Af m:
h 83 x d 55 x br 80 cm

in wit /UUj" incl. btw

in beige /fcUf "inci.btw

bij aankoop van dit meutx»1-
1 ronde draaibare spiegel met verlichting 0 61 cm
waarde ...................... .................. 125,-
of 1 ovale draaibare spiegel met verlichting. Af m. 56 x 75
cm waarde ..................................... 125,-
of 1 rechthoekige spiegel met verlichting. Af m. 77 x 58 cm.
Waarde ........................................ 145,-

A
H. C. l Bouwcentrum
V Kruisbergseweg 13 - Hengelo (Gld)
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De heer L. Bos, de beheerder van het Dorpscentrum
De heer Bos, en zijn vrouw en drie kinderen, verhuisde in de week voor Pasen van Nieuw-Buinen, waar hij enkele jaren de
funktie van beheerder van het Dorpscentrum aldaar vervulde, naar Vorden.
Het gezin Bos woont in de voormalige woning van de gemeentebode in het oude gemeentehuis aan de Raadhuisstraat. De
heer Bos heeft zijn funktie inmiddels aanvaard om de bouw in de laatste fase te begeleiden en het centrum door en door te
kennen. Vele Vordenaren zullen stellig in de toekomst nader kennis maken met de heer en mevrouw Bos.

Viering
Koninginnefeest
Het Koninginnefeest te Vorden zal 's
morgens beginnen met klokluiden, ge-
volgd door een aubade waaraan alle
kinderen van de lagere scholen zullen
deelnemen. Voor de kleuters en de klas-
sen l van de lagere scholen wordt in het
jeugdcentrum een poppenkast gehou-
den, verzorgd door het poppentheater
"Propop" uit Turnhout (België:. Voor de
klassen 2, 3 en 4 wordt in hotel Bakker
een uitvoering gegeven van "Hack en
Sherry" uit Purmerend (Een buikspreker
met "sprekende" poppen).

Voor de oudere scholieren en volwasse-
nen staat in de morgenuren een oriën-
teringsrit op het programma, terwijl
tegelijkertijd het traditionele vogel- en
buksschieten wordt gehouden. De aan-
spanning "In de Reep'n" zal 's middags
voor de bejaarden in Vorden een rondrit
door het dorp opganiseren. Verder zal
het middagprogramma worden verzorgd
door de Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders". Om 16.30 uur
zal de schutterskoning worden gehul-
digd. De jeugdsociëteit "Vorden" orga-
niseert 's avonds in het jeugdcentrum
een speciale avond voor de jeugd,
waaraan medewerking zal worden ver-
leend door de Volendamse formatie
"Next One". Verder is er 's avonds
Oranjebal in de plaatselijke horecabe-
drijven.

Veel deelnemers
dropping Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseerde dit weekend een dropping
waarvoor een goede belangstelling be-
stond. De deelnemers werden "ingela-
den" bij hotel Bloemendaal en hadden
als eindpunt café 't Zwaantje. De drop-
ping vond plaats in het buurtschap
Linde waar de onganisatoren Dick Rege-
link en Anja ten Have enkele opdrachten
voor de deelnemers in petto hadden
zoals bijvoorbeeld het zoeken van oude
huisnummers.

Uiteindelijk werd de eerste prijs behaald
door Wim Klein Gotink; 2. Herbert
Bouwmeester; 3 Gerrit Bouwmeester; 4.
Jan Willem Abbink.

Nieuwbouw bij de
Boggelaar
De eigenaar van café-wegrestaurant De
Boggelaar de heer H. Hartman, is van
plan een geheel nieuw café annex weg-
restaurant met zaal te bouwen. Het
bestaande etablissement, gelegen aan de
Vordenseweg halverwege Vorden en
Warnsveld, zal daartoe worden afgebro-
ken. De verwachting is dat een en ander
in oktober van dit jaar voltooid zal zijn.
De nieuwe gelegenheid wordt gebouwd
op het terrein waar nu de speeltuin is.
Het is de bedoeling te zijner tijd de

speeltuin op een andere plek terug te
brengen.

Men gaat tot nieuwbouw over omdat er
vooral behoefte was aan een feestzaal.
Tot nu toe moest er bijvoorbeeld met het
Oranjefeest en het carnaval van de
Plaggenstekkers steeds een grote feest-
tent worden bijgebouwd. De zaal zal een
oppervlakte krijgen van ongeveer 200
vierkante meter en plaats bieden aan
250 tot 300 personen. Café annex
wegrestaurant zullen voor wat betreft de
oppervlakte gelijk blijven aan het be-
staande gebouw.

feit dat er allerwegen reeds druk wordt
geoefend mag een spannende zeskamp
in Vorden worden tegemoet gezien. De
loting van de voorrondes zal plaats
vinden in de sportzaal op donderdag-
avond 13 april.

Collecte van Simavi

Expositie
illustratrice
Mance Post

Simavi is egn vereniging, die directe
medische ^vi verleent aan de bewo-
ners in de tr^enlanden. Direct houdt in
dat zo snel mogelijk wordt geholpen
maar ook dat de hulp rechtstreeks worat
aangevraagd door de arts / ziekenhuis
aan SIMAVL Geen vertragend werken-
de commis^ften / of overheden, maar
snel en rechtstreeks naa de mensen die
deze hulp behoeven.

In de galerie van de bibliotheek is
momenteel een expositie te bezichtigen
van de illustratrice Mance Post. Mance
Post woont en tekent in Amsterdam. Zij
heeft tientallen boeken geïlustreerd on-
der andere die van Guus Kuijer en van
Robinson. Van één van de boeken van
Robinson hangen de orginele teke-
ningen, gecompleteerd met diverse an-
dere illustraties. Ook zijn door haar
geïllustreerde boeken ter inzage gelegd.
Hoe zij haar tekeningen voorbereidt kan
men beluisteren via een bandje. De
tentoonstelling die vooral aantrekkelijk
is voor de jeugd is te bezichtigen tot 29
april. De openingstijden zijn gelijk aan
die van de bibliotheek.

Overweldigende
belangstelling
Vordense zeskamp
De zeskamp die volgende maand ter
gelegenheid van de feestelijke openingen
van kasteel Vorden zal worden gehou-
den mag zich in een overweldigende
belangstelling verheugen. De heren Sik-
kens, de Gruyter en van Houte, die deze
zeskamp voor het VOK organiseren
hadden gehoopt op zo'n tien ploegen. De
Vordense bevolking lieten de organi-
satoren niet in hun hemd staan want niet
minder dan 18 ploegen hebben zich
opgegeven.

De deelnemende teams zijn: buurtver-
eniging "Vaarwerk"; de jeugdsoos; Villa
Nuova; motorclub "De Graafschaprij-
ders"; "Vordens Tennispark" voetbal-
verenigingen "Ratti" (2X) en "Vorden";
volleybalvereniging "Dash"; gymnastiek-
vereniging "Sparta" (2X); zwem- en
poloclub "Vorden '64"; Jong Gelre (2X);
het G.J.V.; firma Dostal en firma
Hulshof.

Dit betekent dat er voorrondes gehou-
den zullen moeten worden want aan de
finale op zaterdagmiddag 20 mei kun-
nen zes teams deelnemen. De voorron-
des zullen worden gehouden op 17,18 en
18 mei. Elke avond kunnen zich dan
twee teams plaatsen voor de finale. Alle
ploegen zijn inmiddels in het bezit van
de uit te voeren opdrachten en gezien het

Simavi kan deze hulp verlenen (1977:2l/i
miljoen gulden) dankzij de resultaten
van de jaarlijks terugkerende inzame-
lingsaktie (50%) en de bijdragen van de
contribuanten (50%).
Simavi ontvangt geen subsidies.
De hulp die in 30 landen wordt verstrekt
bestaat uit:
- medicijnen
-medische apparaten
- patientenvervoer
- bouw / verbouw ziekenhuizen en (poli)
klinieken
- instrumenten

- voorlichting
- water- en landbouw projekten

Het beroep, dat op SIMAVI gedaan
wordt, wordt helaar ieder jaar groter en
het aantal landen waar aktiviteiten van
SIMAVI plaatsvinden stijgt eveneens.
Simavi kan alleen aan deze aanvragen
tegemoet komen, indien u op uw beurt
Simavi helpt. Laat de collectant(e) niet
zomaar voorbij gaan! Simavi is nu
typisch zo'n particuliere organisatie, die
zonder aanzien des persoons, mensen
helpt met als enig kriterium:
DE BEHOEFTE VAN DE BETROK-
KEN MENSEN IN DE TROPENLAN-
DEN.

In de periode 10 tot en met 15 april
wordt weer een beroep op u gedaan.

Gazelle Nieuwland l - Sv. Ratti l 5-2
afd. zaterdag
Sv. Ratti stond voor een zware opgave,
want ze moesten naar Gazelle - Nieuw-
land ook een van de kampioens kandi-
daten. Onder leiding van de zwak
leidende scheidsrechter S. Nijk uit Zut-
phen, was het Gaz. - Nieuwl. die na 10
min de leiding nam 1-0. Maar 2 min.
later was P. Bielawski die een hoekschop
opnam en H. Stoltenborg prachtig in-
kopte en de stand op gelijke hoogte
bracht 1-1. De westrijd ging gelijk op,
maar Gaz. - Nieuwl. kwam door een
strafschop op 2-1.

Sv. Ratti werd terug gedrongen zodat
Gaz.- Nieuwl. uit kon lopen naar 3-1. Sv.
Ratti nam het spel over, dat resulteerde
in een prachtig afstand schot van zo'n 20
meter door J. Nijenhuis die de stand op
3-2 bracht, wat tevens de ruststand
betekende. In de tweede helft'was het
Gaz. - Nieuwl. die de toon aangaf wat

resulteerde in 2 buitenspeldoelpunten.
Eindstand 5-2. Deze wedstrijd moet men
zo snel mogelijk vergeten, omdat het
spelpeil zeer laag was.

Uitslagen Sv. Ratti afd. zaterdag
Gazzelle Nieuwland l - Sv. Ratti l 5-1;
Sv. Ratti 3 - Almen 5 1-1; S.K. V. W - Sv.
Ratti 4 5-0.
afd. jeugd Sv. Ratti BI - Zutphania BI
6-0.
S.H.E. Al - Vorden Al 1-6; Vorden Bl-
Longa BI 3-1; Vorden B2 - Witkampers
B3 11-1; Eerb. B. Cl - Vorden Cl 10-1
afd. zondag Vorden - Witkampers 1-3;
Gaanderens B2 - Vorden 2 2-0; Vorden
3- Noordijk 3 1-3; Winterswijk 3 -
Vorden 4 0-1; Vorden 5 - Marienveld 2
1-1; Vorden 6 - Varsseveld 5 1-5; Be
Quick 6 - Vorden 6 5-2; sp. Brummen 5 -
Sv. Ratti l 0-5; Sv. Ratti 3 - Dierense
boys 61-3

Programma zaterdag 8 april
Sv. Ratti l- Sinar Maluku 1; Sv. Ratti 2-
Apeldoorn 5; Gaz. Nieuwl. 5 - Sv. Ratti
3; Sv. Ratti 4 - A.Z.S.V. 10.
afd. jeugd sp. Brummen Al - Sv. Ratti VolleVbal
Al; Warnsv. Boys BI - Sv. Ratti BI; J

S.H.E. Cl - Sv. Ratti Cl; Vorden Al -
Warnsv. B Al; Sp. Eibergen BI - Vorden
BI; Eerb. B. B2 - Vorden B2; Vorden
Cl - Gaz. Nieuwl. Cl; Vorden C2 - Eerb.
B. C2; Eerb. B. C3 - Vorden C3.

leder achter de lijn wegknalde. Doelpunt
besliste de scheidsrechter terecht 0-1.

De voorsprong van de bezoekers duurde
niet lang. Een mislukte pass van Dijk-
man werd opgevangen door Hans Stok-
kink die van circa 40 meter passte op
Eddy Hiddink. Deze nam de bal ineens
op de slof 1-1. Het zag er naar uit dat de
ontmoeting in deze stand zou eindigen.
Woestenenk dacht hier kennelijk anders
over. Toen hij op gegeven moment op
rechts de bal vrijspeelde zag hij geen
medespelers vrij staan. Hij besloot toen
maar op doel te schieten. Uit een haast
onmogelijke hoek verdween de bal tus-
sen de "slapende" doelman ten Have en
de paal in het doel 1-2. Vlak voor tijd
zorgde dezelfde speler van dichtbij voor
de 1-3 eindstand. In de rust zorgde de
"Achtkastelendarpers" voor een muzika-
le omlijsting. Mogelijk gemaakt door
Kluvers sporttotaal.

Programma zondag 9 april
R.K.Z.V.C. - Vorden; Vorden 2- Drempt
V2; R.K.Z.V.C. 3 - Vorden 3; Vorden 4-
Fortuna W2; Markelo 4 - Vorden 5;
R.K.Z.V.C. 5 - Vorden 6; Vorden 7 -
Dierense B. 6; Vorden 8 - Socii 4; Sv.
Ratti l - kl. Dochteren 2; Warnsv. boys
5- Sv. Ratti 2; Zutphania 4- Sv. Ratti 3.
afd. dames Sv. Ratti l - sp. Overwetering
l

Sp. Brummen 5 - Ratti 1: 0-5
Ratti l afd. zondag heeft de aansluiting
met de koplopers volledig behouden
dank zij een voortreffelijke 0-5 zege op
sp. Brummen 5. De groenwitten namen
in de eerste helft het initiatief en drukten
dit uit in vier doelpunten. Eerst scoorde
middenvoor Rudie Heuvelink Ratti naar
de leiding; een bal van W. Koers knalde
tegen de lat, waarna Heuvelink in
tweede instantie raak schoot: 0-1.

Dezelfde speler benutte eeiupass van
Ant. Peters op sublieme u^V en om-
speelde de Brummense doelman op han-
dige wijze: 0-2. Robbie Heuvelink, die
Hnksbuiten stond schoot vanaf de rand
van het strafschopgebied raad en het
was 0-3. Ant. Peters rondde een mooi
opgezette Ratti-aanval af nd^en kei-
hard schot in de rechterboviMoed (0-4)
waarmee de rust inging. Na de thee was
het spel van weerszijden maar matig.
Ratti ging op haar lauweren rusten. W.
Koers stelde de zege veilig met een vijfde
doelpunt: 0-5.

Witkampen pakt verdiend beide punten

De competitie wed strijd tussen Vorden
enWitkampers bood het publiek qua
voetbal geen spektaculaite dingen. Wel
werd er door beide teams hard gewerkt.
Voor de rust wogen de ploegen goed
tegen elkaar op. Zowel de Vordense
voorwaarrtsen alsmede Witkampers
voorhoede wisten zich nauwelijks kansen
van betekenis te scheppen. Het was in
deze periode dan ook een slaapverwek-
kende vertoning.

Na de rust aanvankelijk hetzelfde beeld.
In de tiende minuut kwam hierin
verandering. Dick Dijkman kopte van
dichtbij keihard in. Vorden - doelman
Gerard ten Have wist de bal half te
stoppen, waarna Bertus Nijenhuis het

Dash dames niet te stuiten.
Olympia 2 uit Deventer was op 3 april in
de sportzaal te Vorden de tegenstanders
van Dash in de dames Promotieklas. Het
wed strijd verloop was door de geringe
tegenstand van Olympia bijzonder tam,
zodat er geen moment spanning ont-
stond. In de laatste set - het werd 3-0
voor Dash - speelden de Dash- dames
door de weeromstuit bijzonder noncha-
lant, zodat Olympia nog een aantal
punten kon scoren, maar echt gevaar
was er niet bij. Hoewel we niet voorbarig
mogen zijn menen wij toch, dat de
Dash-lui de vlag al wel klaar kunnen
leggen. Als de volgende twee wedstrijden
worden gewonnen is het namelijk zover
en zullen de dames na twee jaar
afwezigheid uit de 3e divisie daar weer
van de partij zijn.

De dames - reserves van Dash kon door
de grote inzet van DVO het tegen deze
ploeg niet bolwerken. Als de zenuwen
hen minder parten zouden spelen, zou
dit de kwaliteit sterk bevorderen. De
nederlaag van Dash met 0-3 in de
Hanzehal te Zutphen gaf wel de juiste
verhouding weer.

Programma: 6 april te Deventer: heren
prom klas: Salvo l - Dash l; jongens asp.
SvS c - Dash b; 6 arpil te Twello: meisjes
jun.: SVS a - Dash; 10 april te Zutphen:
Dames Ie kl.: Hansa 2 - Dash 2; Dames
3e kl.: Wik 2 - Dash 6; heren 2e kl.: Dash
3 - Almen; heren 2e kl.: Dash 5 - Bruvoc
3; 10 april te Vorden: Heren Ie kl.: Dash
2 - Wik 2; Dames 2e kl.: Dash 3 - Wilh.
4; Dames 3e kl.: Dash 5 - Valto 3.

Waterpolo
Heren van Vorden verloren met 2-0 van
Nijkerk

Het eerste herenzevental van Vorden
verloor zaterdagavond de competitie-
wedstrijd tegen Flevo uit Nijkerk ver-
diend met 2-0. Vorden speelde deze
avond zonder Mengerink en Krol, het-
geen een geduchte adderlating voor het
team betekende. In de eerste en tweede
periode wist Vorden desondanks goed
stand te houden en bleef de dubbel-
blanke stand gehandhaafd.

In de derde periode werd Herman van
Dijk voor een minuut het water uitge-
zonden. Flevo proviteerde hier direkt
van 0-1. Even later werd een verdedi-
gingsfout van Vorden goed afgestraft
0-2. In de laatste speelperiode kwam

Vorden nog wel even terug, doch paal en
lat stonden treffers van Hazekamp en
van Dijk in de weg.

Monsterzeg van Vordense dames op
Aalten
Het damesteam van Vorden heeft de
competitiewedstrijd tegen DOS uit Aal-
ten op overtuigende wijze met 10-3
gewonnen. In de eerste twee periode
stond de Vordense doelpuntenmachine
nog niet "op scherp". Wel zorgden Jet
Smit en Mariët Doornink in deze fase
voor een 3-1 voorsprong. In de derde
periode werd de stand dankzij Anneke
Sikkens (2X) en Jet Smit (2x) op 7-2
gebracht. In de vierde periode zorgden
Mariet Doornink (2X) en Marleen Sik-
kens voor de 10-3 eindstand.

Dammen
Onderlinge damcompetitie DCV
Voor de onderlinge competitie van de
Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Wen-
tink- Graaskamp 0-2; Nljenhuis- Wan-
sink 2-0; Dimmendaal- Esselink 0-2;
Lankhaar- Klein Kranenbarg 0-2; Mas-
selink- Jansen 2-0; Ruesink- Heuvink
1-1; Rossel- Lamers 0-2; Wiersma- Bou-
dri 0-2.

Touwtrekken
Wintercompetietie touwtrekken beëin-
digd. Verrassende finales in Holten.
Kampioenschap voor Bussloo, sport -
zicht. Titel voor Beltrumse Bisons onder
protest

De fanales van de wintercompetitei
touwtrekken van de Nederlandse Touw-
trekkers Bond hebben vrijdagavond een
min of meer verrassend slot gekregen.
De wedstrijden voor de 640 kg. ploegen
uit de A, B, en C - klasse werden
gehouden in manege Snorrewind bij de
Poppe Holten - Markelo. Op dit vierde
en laatste toernooi voor de winter-
competitie 1977 1978 hadden de
Beltrumse Bisons namelijk slechts drie
punten voor op het algemeen klassement
op Sportzicht uit Aalsmeer. Tijdens een
van de laatste duels in de C-klasse
moesten de beide rivalen tegen elkaar;
de Bisons wonnen na veel spanning
maar onder protest van Sportzicht, daar
men volgens hen niet reglementair ge-
trokken had. Ook de ploeg van Amstel-
veen diende een protest in bij de wed-
strijdcommissie tegen de Bisons.

April
6 Modeshow Visser Vorden in Hotel

Bakker
7 Jong Gelre informatieavond Hotel

Bloemendaal
8 Jaarfeest C. J. V. in Jeugdcentrum

12 Ringvoorjaarsvergadering Jong
Gelre te Laren

14 Jong Gelre Schietwedstrijd Kapel de
Wildenborch

21 Bazar Subotica
22 Jong Gelre Proviciaal voorjaarsver-

gadering te Dieren.
24 Ledenvergadering P.v.d.A in Hotel

Bloemendaal

Tuinmeubelenshow
o. a. stoelen, tafels, schommelbanken,

parasols, windschermen, kindertenten,
luchtbedden

Portable Radio's, T. V. 's en barbeque's
met

speciale aanbiedingen
Kom naar

'ó *Skop

Radio-T.V.-service Raadhuisstraat 2 - Vorden
Tel. 05752-2124



Goede en voordelige dames-
confectie koopt men bij de
grote matenspecialist.
CONFECTIEBEDRIJF

IAMMERS
Zutphenseweg, Vorden.
Telefoon 05752-1971.
Indien nodig kan er ook naar
maat gemaakt worden.

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

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

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200 soor-
ten lijsten, in alle breedtes en
kleuren, ook ovaal en rond.
Voor inlijsten van schilderij-
en, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin gesne-
den en gewassen passepar-
touts.
Museum en ontspiegeld glas.
Schoonmaken en restaureren
van schilderijen.
Snelle levering.
LJtorama
Dorpsstraat 8, Vorden.
Telefoon 05752-2675
't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren.
Tel. 08330-16006

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstijd-
artikelen, klokken, kasten,
kisten, stoelen, klaptafels
en boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
Tel. 05753-1637.

Hondenvoer
Rechtstreeks van grossier.
Kennels speciale korting. Tel.
05753-2398

Uipoetl)etvoelep!
De kwaliteit van tapijt moet u voelen met uw handen;

het is niet in woorden te vangen. Kwaliteitstapijt onderscheidt
zich altijd; door dikte, door weerstand, door slijtvastheid, door

kleurechtheid etc. Kies bij ons uit een omvangrijke kollektie met
de beste merken en een wereld aan dessins en kleuren.

Laat u daarbij adviseren door de echte tapijtspecialist.

* Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal

* Gratis bezorgen
* Prima service en garantie
* Opslag tot 1 jaar gratis
* Woensdagmiddag gesloten

Vrijdagavond koopavond

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Het mantelkostuum
is weer terug !!

Wij brengen
een hele modische kollektie

Blazerpakjes vanaf ...................... 255,
Pakjes met plooi- en plissé rokken
vanaf ....................................... 255,-

Tweed en klassieke unie pakjes
vanaf

Daarbii een groot assorti-
ment BLOUSES in diverse
dessins - kleuren en model-
len.

RUURLO
vrijdags koopavond

Vanaf 1 mei zijn wij 's maandags de gehele dag gesloten

En woensdagsmiddags open

Voor ons steeds drukker wordende SNACKBAR en vooral met het oog
op het komende seizoen vragen wij enige nieuwe medewerkers.

In vaste dienst:

een net vriendelijk meisje
die het leuk vindt met mensen om te gaan, afwisse-
lend werk zoekt en een goed loon wil verdienen.
Werktijden van 10.00 - 19.0fruur.

enige vakantiehulpen
parttimer voor 's zondags
(mnl. of vrl. aantrekkelijk uurloon, werktijden in over-
leg te regelen).

Is dit iets voor u dan vragen wij u ons even te bellen voor een afspraak.

SNACKBAR LANGELAAR
Kerkplein 14, Ruurlo. Telefoon 1532

Gevraagd

kookster
voor 20 uur in de week

Huize de Zontt
a
Zutphenseweg 32, Vorden

Inlichtingen te verkrijgen bij het
hoofd van het instituut de heer
A. J. Meijer, tel. 05752-1978

Signalement van
een Beterkleder

Draagt altijd het
juiste pak. Hecht
aan een prettige
pasvorm, maar

evenzeer aan
details. Kiest

dus dit
Oxford-

kostuum,
thornproof
met sportieve
aksenten, dit
onze Beter-
klederkol-
lektie.

Trouwen

Trouwreportages met
het aparte tintje

foto
hans
temmink

SPALSTRAAT 10 TEL. 05753-2386
HENGELO (G.)

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

Ruurlo 05735 2314
Vorden 05752-2137
b.g.g. 08330-16197

ALUMINIUM
JALOUZIEËN
breed 150,
hoog 150 62,-
IDEM
250 breed,
180hoog.. 106,-

ZEER SNELLE
LEVERING

N. Klasse zonwering

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110 .

IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,-

425,-

ONZE PANNEKOEKEN !

ONBESCHOFT LEKKER

Oafé-Restaunant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

i KWALITEIT kopen
H is TOYOTA kopen

2 jaar volledige garai
op uw nieuwe Toyota ongeach
kilometers. Bedrijfswagens (be
neen diesel) 100.000 km.

c
c
£ TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé. . .
H TOYOTA Corolla 30 De Luxe

TOYOTA Corolla 30 5-deurs Stationcar
TOYOTA Carina 1600 De Luxe
TOYOTA Carina 1600 De Luxe

o CITROEN 2CV6
0 CITROEN 2CV4
> CITROEN 2CV4
3 CITROEN Dyane 4
£ CHRYSLER 180
> PEUGEOT 304 S

SIMCA 1100GLS
SIMCA 1100LS
RENAULT R6
VOLKSWAGEN Passat . .H

o -
o Erkend gasinbouwstation van Toyota->

0 OFF. TOYOT A-DEALER voor de geme
o Hengelo - Ruurlo - Vorden

Bennie Wentir
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-125
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Rectificatie

Bal voor
gehuwden en verloofden

Zaal „De Luifel"
Ruurlo

15 april a.s.
reservering mogelijk

Tel. 05735-1335 b.g.g. 1998

OTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Problemen?]
hoeft
niet! ZON-

WERING

Koop bij een vertrouwd adres.
Wel wat duurder, maar stee n goed

en solide.

signatuur van
beter woonkomfort

Vorden - Dorpsstraat 22 - 05752-1314
Warnsveld - Rijksstraatweg 108 - 05750-1.73.32



Een mooie gelegenheid om die oude kaart
van u te vervangen door deze splinter-
nieuwe van Eurocasion. Deze aanbieding
geldt alleen zaterdag a.s. En op is op. Bezoek zaterdag a.s.

onze grote expositie vanbetrouwbare gebruikte autok

En neem dan gelijk zo'n gratis wegenkaart van Nederland mee.
ervoor.

Volop keus in gebruikte
auto's.

Zaterdag houden wij een
zeer grote expositie, die mag u
beslist niet missen als u een be-
trouwbare gebruikte auto zoekt.
Want we hebben een ruime keuze
voor u. Bovendien zijn al deze
auto's Eurocasions. Dat zegt u
misschien nog niet veel, maar dat
komt wel. Want voordat een ge-
bruikte auto het predikaat Euro-
casion krijgt, moet er heel wat
gebeuren.

... dóór en dóór gecontroleerd...

Hij wordt grondig nageke-
ken door vakkundige monteurs.
Onderdelen die aan vernieuwing
toe .zijn worden vervangen, de
motor wordt perfect afgesteld, de
olie ververst, kortom alles wat
maar even 'kwaad' zou kunnen
wordt ogenblikkelijk 'goed' ge-
maakt.

Vervolgens krijgt de auto
een uitgebreide schoonmaak-

beurt en pas dan mag hij de naam
Eurocasion dragen.

Eurocasion,
een wijd vertakt net van

goede garages.
Zo'n 180 Citroen agenten in

Nederland zijn net als wij Euro-
casion agent. Dus als u een Euro-
casion koopt, weet u dat er een
grote organisatie achter staat:
Citroen. Met alle voordelen van
dien. Zo kunt u rekenen op een
goede service bij alle Eurocasion
agenten,eenconstantekwaliteits-
bewaking en een duidelijke ga-
rantie geldig in binnen en buiten-
land.

Eurocasion garantie,
als u op zeker wilt rijden.

Kiest u voor een Eurocasion,
dan krijgt u er automatisch een

,.̂ ^% waardevolle
arantie bij
van 3 of 6
maanden,
die u vrij-
waart van
onaange-

|>. name
financiële

verrassingen. Onverwachte repa-
raties worden door ons vergoed.
Volledig. D.w.z. onderdelen én
arbeidsloon. Ook als u bij pech

Een gebruikte auto kopen bij dezelfde garage waar u ook later voor onderhoud
terecht kunt.

onderweg de reparatie bij één van
onze Eurocasion collega's laat
uitvoeren.

En mocht er onverhoopt een
probleem ontstaan, geen nood:
uw eigen consumentenorganisa-
tie ANWB of KNAC heeft bij
Eurocasion garantie altijd het
laatste woord. U merkt wel: er is
ons alles aan gelegen om tevreden
klanten te maken... en te hou-
den.

Wij nodigen u met plezier uit
voor zaterdag a.s.

Een groot aantal Euroca-
sions staat dus zaterdag aan-

staande op u te wachten. En om
de uitnodiging helemaal com-
pleet te maken: als blijk van waar-
dering voor uw bezoek krijgt u
van ons een prachtige wegen-
kaart van Nederland.

Let op het oranje-blauwe Eurocasion
embleem.

AUTOMOBIELBffDRUF A. RUESINK
Borculoseweg 21, Ruurlo

Tel. 05735- l 753

HENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

Dansen
9 april

Les Cigales
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

DISCOUNT CENTRUM - RUURLO
VOORJAAR VOORJAAR VOORJAAR
VOORJAARSPRIJZEN! VOORJAARSPRIJZEN!
100% zuiver wollen berber tapijt, zware
kwaliteit, 400 breed.

Nog steeds, zolang er voorraad is:
velours doree gordijnen diverse kleuren

Gratis gelegd. Nu voor. 169," per meter Voor 29,95 p0f meter

Kamerbreed nylon tapijt 400 cm breed,
beige

, ,doe-het-zelf ''-prijs per meter

Zwaar eiken bankstel,
met prachtige bloemvelours

Nu voor .

Los te leggen vinyl 200 breed diverse
dessins, 5 jaar schriftelijke garantie

Per meter, 41,-

DORPSSTRAAT 29

1895,-
UIT ONZE „STOFFENBOETIEK"
Bloemstoff en 2,50 per meter
Pongé voering 3,90 per meter
(wasbaar anti-statisch, krimpvrij)
Broderie: DE MODE 18,90 per meter

Tel. 05735-1361

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

Onze kollektie bestaat uit:
Gedisselde meubelen, geloogd en in de was gezet eiken.

Groenlose kasten, rundlederen bankstellen.

18 % KORTING op de meeste meubelen

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

Openingstijden: van 9.00 -18.00 uur.

vrijdags tot 21.00 uur; zaterdags van 9.00 -16.00 uur



BOOMKWEKERIJEN

M. G. Spiegelenberg b.v,
Heeft voor u uit voorraad leverbaar:

coniferen
vruchtstruiken
heesters

de k weker i j

— heide
— vaste planten
— bomen

alles in diverse soorten en rechtstreeks van

Particulierenverkoop alleen op vrijdag en zaterdag

Ruurloseweg 26

Vorden

Tel. 05752-1464

wat kan wel,
wat kan niet

In de mannenmode bedoelen we. Daarop kunnen wij voor iedere man
een korrekt en persoonlijk antwoord geven. Want echte mannenmcde

is bij ons altijd een "partikuliere" aangelegenheid.

/chooldermoA

WAT ZIJN ER TOCH
VELE NIEUWE MODELLEN

In schoenen heeft Wullink inderdaad
echt veel. En voor alle leeftijden en alle
smaken van klassiek tot progressief.

Met het oog op zon en zomer echt
eens alles komen bekijken, 't mag

W U L L l IV K Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden. Telefoon 1342

Model 1 Massief vurenhout ledikant so/190
inclusief lattenbodem
inclusief polyethermatras SG 30
beide zijden doorgestikt * QQ
inclusief matrasdek. Prijs l O9r~

Model 2 Massief vurenhout ledikant 80/190
met spijlen
inclusief lattenbodem
inclusief Polyethermatras SG 30 als boven
inclusief matrasdek M QQ
Prijs l ö"f-

Zie etalage Zie etalage

B. Lammers
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 1421

alsuoptWoImerklet,
dan kiest u

onze primeur: Baracca.

v trmrr r>-7"in

Baracca van Bergoss.
Kü op i'n voordeligst!
100% Zuiver scheerwol. 'n Superieur
tapijt, met dubbele jute rug! Normaal
minstens f 239,-. Dankzij onze
gezamenlijke aankoop van zo'n
36.000 m2, bij ons nu voor een extra
lage prijs! In beige, maronbeige,
groenbeige of maïs. Breedte 400 cm.
Zolang de voorraad strekt slechts

p.str.m.

En toch gratis
: gelegd!

AB* <0*^ O^ iw^

m?-

Tapijtzoekers, opgelet!
Tapijt koopt u niet zomaar. Daar wilt u alles over weten.
Kijken en vergelijken! Dat kan nu. Met ons nieuwe "Groot
Nederlands Tapijt & Gordijnenboek". 116 Kleurrijke pagina's dik!
'n Toonbeeld van onze uitgebreide kollektie, boordevol tips en
informatie. Voor tapijtzoekers een garantie voor een zekere
koop. Het ligt gratis voor u klaar.

ZOO erkende interieurverzorger
staan erachter!

a.s. vrijdag KIJKDAG
Tot 's avonds 9 uur
U bent van harte welkom

VORDEN

Een Privé-Rekening bij de Rabobank
maakt de dingen zoveel makkelijker!

Meubelen - Tapijten

Hoe kom je aan al dat gemak ?
Even bij een Rabobank binnen-
wippen. Met 3100 kantoren is er
altijd wel een in de buurt.

Rabobank

• u kunt er uw salaris, loon of
andere ontvangsten op laten storten.
• uw geld is bij ons veilig, u krijgt er
rente over en u kunt er over
beschikken, wanneer u maar wilt.
• geef ons uw betalingsopdracht met
het bankgiroformulier of met een
acceptgirokaart, wij zorgen dat
degene aan wie u iets te betalen hebt
zijn geld krijgt.
• automatisch betalen?
automatisch sparen?
snel geregeld!
• u kunt eventueel gebruik maken
van Eurocheques of betaalcheques.
• als u soms even krap komt te
zitten vinden wij daar samen wel een
oplossing voor.
• dankzij de rekening-afschriften
kunt u later nog eens zien waar uw
geld vandaan kwam of gebleven is.
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Bi'j ons in d*n Achterhoek
'Tj mot ok neudug us nao de kapper, i'j loop t'r met ow lange heure bi'j as
un patjakker. Met zo'n kearl gao'k zaoterdagaovund neet met nao de
brulfte, da'j daor zelf ok nooit us an denk, altied moTc ow achter de bokse
zitt'n um ow d'r nog un betjen netjes bi'j te laoten lopen". Dat dizze weurde
van mien vrouw vandan kwammen hoef ik ow neet te vetell'n en wao'w
zaoterdagaovund brulfte van heb kö'j argens anders in dizze krante wel
leazen. "Kalm maor an, Tt zal t'r dizze wekke nog wel af laoten snien. 't
Kan jao nog zat veur die tied. Trouwens, met un kop as un kaalgeplukte
kippe loop i'j tegeswoordug nog hadder in de gaten, iederene hef jao lang
haor". " 'k Zol d'r toch maor wat af laoten haaln, op de tillevisie heb zee 't
ok neet meer zo lang as veur un paar jaor trugge".

"Dooie ok wel, ik wil d'r dizze keer us met nao Laorne, Te wil die kearl van
de revue wel us zien en den is jao kapper". "I'j gaot maor waor 't ow 't beste
liekt, volle moois zölt zee van dat boerenhondenhaor van ow daor ok wel
neet können maken". Zo kwam ik van de wekke in Laorne. Waor den
kapper wonnen wis ik neet, *k dachte maor us effen vraogen bi'j
"Witkamp". Daor was ik vrogger al wel us ewes, in die dage tooTc nog
voetball'n. In de tied dat de "Veldmaots" nog bi'j de "Witkampers" spöll'n.

Buuten un oldiezerkearl, die zien dageluks rantsoen an jenever an 't
opmaken was, was t'r nog neet volle volk in 't gelag. "I'j bunt t'r neet wied
af, un klein endjen de Deaventerweg op", wis mien de kastelein te vetell'n
nao daTc um evraogd hadde waor Te de kapper kon vinnen. Al is Laorne
gin gehuch meer, zo groot da'j d'r in vedwaald is 't now ok weer neet en dus
ha'k kapper Ikink gauw evonn'n. TooTc eenmaol in de stoel zatte, begon
e mien uut te heurn. Waor Te vandan kwamme en wa*k dei'e, of Te etrouwd
wazze of vri'jgezel en zo wieter. Wat dat betrof was e al neet volle anders as
de kappers bi'j ons. Belangstelling of ni'jsgierugheid, net hoo'j 't nuumen
wilt. "En bun i'j now de man van de revue's?." Jao dat wazze wel. "Hoe kri'j
zo'n ding now veur mekare?. "Oh, dat geet zo van eigens, daor bunt in elke
plaatse wel dinge waor a'j de gek met steaken kont. Veural in un darp,
waor iederene alles van un ander wet. Van 'n enen heur i'j dit en van 'n
ander dat."En daor hol i'j ze dan met veur de gek?". "Now nee, zo mo'j 't
neet zeen, ik prebeer 't zo te brengen dat de mensen d'r umme lachem mot
en dat t'r toch zich gin ene beledugd vuult". "Da's dan mooi da'j dat zo
kont, wod dat wark nogal goed betaald?". "Och, ik kriege d'r wel un paar
cent veur, maor rieke wo'k t'r neet van. En dat hoef ok neet, 't is van mien
ok un betjen hobby um ut zo goed meugeluk te doen. In Vorden b.v. löp ut
now heel goed. Daor krie'w un hadstikke mooi toneel, dat wod daor iets
besunders. A'j tied heb mo'j daor straks in mei us hen gaon. Daor ko'j
lachen da'j d'r bi'j umme valt, en dat holt ow op de beene. Dan lach i'j ow
vaste en zeker pien in de boek". "Now, daor kö'j op rekkenen, lao'w dan
maor zeggen: tot zeens bi'j ons in d'n Achterhoek."

H. Leestman.

Gymnastiek-vereniging §§SPARTA"Vorden

houd op maandag 10 april, in de SPORTZAAL aan het
Jebbink te Vorden

een avond

jazz-gymnastiek
vanaf 16jaar en ouder, op de uren van 8-9en 9-10.

Als gast-docent is uitgenodigd de Heer Tienkamp uit Neede, welke deze
avond de leiding op zich zal nemen.
Gaat u interesse uit naac deze tak van sport, dan bent u van harte wel-
kom om op één van de bovengenoemde uren deel te nemen, ook indien
u geen lid bent van onze vereniging.
We hopen dat voor een ieder die aanwezig zal zijn het een fijne avond
mag worden.

Namens het Bestuur van de
Gymnastiekvereniging SPARTA Vorden

WIST U
dat wij: de merken Erres, Grundig, Telefunken,

Graetz, ITT-Schaub-Lorenz en Sanyo in
onze kollektie beeld- en geluids-apparatuur
voeren.

dat wij: de officiële Technische Dienst van
I.T.T.-Schaub-Lorenz verzorgen

dat wij: uw toestel vakkundig plaatsen

dat wij: franco aan huis bezorgen

dat wij: zonodig advies geven voor de antenne

dat wij: zonodig alle reparaties, zowel tijdens als na
de garantietijd vakkundig verrichten

dat wij: geen voorrijkosten in rekening brengen

dat wij: met onze prijzen concurerend zijn

dat wij: dit doen om u als tevreden klant te behouden

Jonge Harteveld 11,95

Jonge Ganzeboom 11,25

Drysack Sherry 7,95

Bacardi rum 14,45

Ballantines Whisky 13,75

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

Extra voordelige
aanbiedingen
Bloemkool II98

Marac sinaasappels 10 stuks

Golden Delicious 2 kilo

Hutspot 500 gram

Maandag tot en met woensdag

Koolraap panklaar 500 gram

Weekendaanbieding bloemen

Freesia's 1 bos

90

65
395

Hydrocultuurplanten
uit voorraad leverbaar

Onze specialiteit:
modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Reklame vrijdag en zaterdag

amandel-
bitterkoekjes

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit
Zwanenhalzen

Radio T. V. service

G. J. Draayer
Rengersweg 3, Laren (Gld.)
Tel. 1533

Shop Centrum

G. J. Draayer
Raadhuisstraat 2, Vorden
Tel. 05752-2124

namen

Woningruil:
Doetinchem nieuwe éénge-
zinswoning, 3 slaapkamers,
grote zolder, ƒ 400,- huur
p/mnd.
Gezocht één-gezinswoning in
Hengelo, Vorden, Keyenburg
Huur plm. ƒ 300.- p/mnd.
Brieven onder no. 8 Buro
Contact, Vorden.

Restant partij breiwol voor
truien en vesten.
Normale prijs: ƒ 3,60.
Nu slechts ƒ 2,00 per bol. Wij
kunnen enkele cliënten hier-
mee van dienst zijn. Beperkte
voorraad.
Tot ziens op de markt.

Handwerkhuls Dekker

SIMAVI Kollekte
voor medische hulp in de Tropen
van 10 tot 15 april

U blijft toch niet achter? Helpt SIMAVI helpen

K.V.O. af d. Vorden
Bijeenkomst
op maandag 10 april a.s. om
20.00 uur in 't Pantoffeitje

De presentatie zal verzorgd worden door de
Amro bank, onderwerp „Mijn zaak modernise-
ren of een bedrijfsuitbreiding" met diashow.

op de KIJKDAG
VORDEN TEL: (05752)"1381

a.s. VRIJDAG tot 's avonds 9 uur

Vensters vol fleur en kleur...

gordijnen geven dat!
enorme kollektie

stijlvolle slaapkamers
in diverse houtsoorten

Mooier kan simpelweg niet

tapijt op de juiste kleur
messcherpe prijzen
en zo uit voorraad

- gratis gelegd -

dekens - donsbedden
matrassen - kussens

Voor een goed slaapcomfort

Zitgenot voor comfortabele prijzen
bankstellen - fauteuils

Uw waarborg:
goede service - kwaliteitsgoederen

garantie op tapijt en meubelen



Te koop:

eetaardappelen surprise en
poot aard appelen eerste na-
bouw parel en surprise

H. B. J. Snellink
Beckmansdijk 4
Vorden. tel. 6876

Tennisvereniging Vorden

vraagt voor l a 2 ochtenden
per week een hulp voor
schoonmaakwerk/aamheden

in de kantine. Per adres
T. v. Overbeeke
het lebbink 21 tel. 1495

Pantalons krijgen een steeds belangrijker plaatj
in het modebeeld. Let vooral op de stijlvolle

aksenten. Kombineer naar hartelust.
Onze kollektie is er groot genoeg voor.

Fortex - Selektieve Groep van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

(Jijscl
Pantalon inmouliné.
Afgezet metsuède.
Korrekte pasvorm.
In modieuze kleuren.
119,-

Matting pantalon,
in aktuele uni- kleuren.
De zakken zijn afgezet
met suède. Let op de
suède ceintuur. 98,-

Gabardine pantalon,
zakken afgezet met
suède. Kompleet
met suède ceintuur.
98,-

FORTEX

VORDEN - TEL (05752) 1381

Ontbijt
met Brood

Glad verkeerd om niet te ontbijten. Wie
niet ontbijt, ontbeert de stoffen, die in
zijn lijf de verbranding gaande houden en
de cellen vernieuwen. Mogelijk gevolg:
half in de morgen geen puf meer hebben
(om over erger niet te spreken.)
Spaar uzelf: ontbijt. Plezier uzelf: ontbijt
met brood. Uw Echte Bakker heeft het
elke ochtend knappend, geurig, flintervers.

VANASSELT
(K)

Gemeente Vorden
ONDERHOUD ZANDWEGEN

Belanghebbenden die het schaven van zandwegen
icgen verminderd tarief door de gemeente willen doen
uitvoeren, dienen hiervan mededeling te doen vóór 15
april a.s. op het bureau gemeentewerken.
Na vaststelling van het te betalen bedrag hetwelk bij
vooruitbetaling moet worden voldaan, zal de weg in
het werkschema 1978 worden opgenomen.
Bij opgave nè 15 april zal op een langere wachttijd
moeten worden gerekend.

Het gemeentebestuur van Vorden

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat, in verband met diverse werk-
zaamheden,

het HOETINKHOF

vanaf de Zutphenseweg

en

de BEREND VAN HACKFORTWEG

TOT Het Hoge

zullen zijn gesloten voor alle verkeer in beide richtin-
gen, uitgezonderd voetgangers, van donderdag 6 april
1978 tot en met vrijdag 21 april 1978 of zoveel langer
of korter als nodig is in verband met de uit te voeren
werkzaamheden.
De omleiding van het verkeer zal door verkeersbor-
den worden aangegeven.

Restaurant

„DE ROTONDE"
vraagt met spoed

leerling kelner
of serveerster

N. H. A. Van Goethem. Tel. 05752-1519

Eencombinatie
van male en
pasvorm

-Jn deze elegaAe modeschoen
is plaats ^H een bredere
voet. De n^raom, de voet-
vorm-binnenzool en de verste-
viging in de voetholte zorgen
er voor dat de schoen lekker
zit en in het model blijft. Mode
en pasvorm gaan hier hand in
hand.
Het is heerlijk lopen op

De modeschoen met voetbed

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

A.S. MOEDERS
In de zevende maand moet u alles voor de komst
van uw baby in orde hebben. Een waslijst met
artikelen heeft u in huis; nu alleen nog een keus
bepalen, waar u alles gaat kopen. Wij willen u
daar graag bij helpen. Wat u bij ons kunt ver-
wachten:

1. een totaal assortiment BABY-MEUBELEN
EN TOEBEHOREN

2. een grote kollektie KINDERWAGENS
3. SCHERPE PRIJZEN

want we werken zonder personeel, doch met
100% service en deskundig advies.

4. Reserveren ZONDER RISICO; d.w.z. in be-
paalde gevallen nemen wij alles terug.

5. GRATIS BEZORGEN van de uitzet in heel
Nederland.

6. AUes uit voorraad leverbaar!
Komt u eens kijken bij:

Landeweerd - Zutphen
Laarstraat l - volop parkeerruimte - 100 meter
van de Miro - Tel. (05750) l 43 94.

Ter gelegenheid van de opening van het Kasteel
"Vorden (18-21 mei a.s.) wenst het V.O.K.

te verpachten de tap en
verkoop van fris- en
zwak-alkoholische
dranken, ijs, snoep enz.
op het feestterrein nabij het kasteel
Vorden.

Inschrijvingen uitsluitend voor Vordense inge-
zetenen uiterlijk 8 dagen na verschijning van dit
blad bij de heer G. Remmers, Nieuwstad 34,
Vorden.

jeans and ja c kets

textiel en mode
/chooldermon

raadhuisstraat tel 1367 vonden

Uitschieter van de week!!
Badstof

kinderslips
alle maten

diverse kleuren
Deze week 5 stuks voor

10,-
Vrijdags koopavond

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

l Ixl R j
HfLM/Nk

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Husqvarna en Lewenstein

naaimachines
, reeds vanaf 399,-

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 -VORDEN - Tel. 05752-1385

Ledenwerf aktie van het
Nederlands Bijbelgenootschap
In de tweede en derde week van april zullen velen op pad
gaan in heel Vorden om leden te werven voor het Nederlands
Bijbelgenootschap.
Het N.B.G. zorgt, zoals bekend, voor het vertalen, produ-
ceren, verspreiden en gebruiken van de Bijbel: een belang-
wekkend en veelomvattend werk, dat veler steun verdient,
maar ook steeds meer geld kost. Vandaar deze aktie!
Alle niet-leden van het N.B.G. worden bezocht, waarbij hen
een brief wordt overhandigd die het niet verdient in de
prullebak te belanden. Lid worden b.v. kan al voor min.
ƒ 10,-per jaar.
Het afdelingsbestuur van Vorden wacht in spanning op de
reakties van al diegenen, voor wie Het Woord van God ook
in deze dagen van belang is.

secretariaat N. B. G., af d. Vorden, Schoolstraat 17. Tel. 1344

Vrouw in ten Cate:
een verschil

van dag en nacht!
ten Cate nachtkleding kan eigenlijk

met gemak de hele klok rond.
's Morgens, 's middags en 's avonds
wanneer u maar even de tijd hebt.
Want 't is fraaie mode voor vrije
momenten. Op 'n feestje bijvoorbeeld.
Langs 't strand. Of achter een koele
dronk op het warme terras.
Daarom heet 't ook wel: ten Cate
house- en partywear. Feestelijk mooi
ontworpen. Exclusief, sfeervol en
luchtig. Bovendien zalig in het dragen.
En probleemloos in de was.

ten Cate thuismode: neem er bij ons
de tijd voor!

WONINGINRICHTING
MANUFACTURFN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Praktische mode
voor bodyen been.
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