Donderdag 19 april 1979
41e jaargang nr. 6
Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 27,- per
jaar.
Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolhert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Opening nieuwe schoenenzaak

Contact-avond
alleenstaanden

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De vereniging weduwen, weduwnaren,
gescheidenen en alleenstaanden ongehuwd houdt een Contact-avond in Hotel
Bloemendaal. De avond zal worden gevuld met bingo en dansen. Iedereen in
de omgeving is van harte welkom.

In Vorden nu ook een oraiyekrant
Het nieuwe aktieve bestuur van de Oranjevereniging heeft ingezien dat,
men aan de weg moest timmeren om wat te bereiken, /ü hebben de zaken
meteen goed aangepakt en komen met een leuk programma voor de
dag,voor het a.s. Oranjefeest. De bedoeling is om een speciale oranjekrant
uit te geven, waarin het programma bekend wordt gemaakt.
A.S. Donderdag zult u benaderd worden voor het plaatsen van een
advertentie in dit blad. Werk mee en geef uw advertentie s.v.p. vroegtijdig
op, dus voor 20 April a.s., mocht U echter niet gebeld worden dan
verzoeken M U u zelf 1404 te bellen, Drukkerij Weevers, waar de krant
gedrukt wordt.
Laat Vorden niet achter blijven en geef het nieuwe Oranjebestuur een
ruggesteun door uw medewerking.
Deze oranjekrant wordt verspreidt op 25-26 april in de Gemeente Vorden.

Vorige week woensdag opende de heer en mevrouw Mokkink hun nieuwe schoenenzaak aan de Nieuwstad. Wat vroeger een
slagerij was is omgetoverd tot een prachtige schoenwinkel. Het oude was niet meer te herkennen. Een grote sortering meisjes-,
jongens-, dames- en herenschoenen was uitgestald. Ook in lederwaren is men goed gesorteerd. Wel een aanwinst voor Vorden
en omgeving. Wij wensen de heer en mevrouw Mokkink veel sukses.

Vordenaren naar
landelijke damfinale
In Winterswijk werd rond de Paasdagen
de halve finale gespeeld om het kampioenschap van Nederland voor aspiranten. Hieraan werd deelgenomen door de
sterkste spelers van ons land met onder
andere de streekfavorieten Johan Krajenbrink en Wieger Wesselink uit Vorden. Vanwege de hoge hotelkosten
waren de spelers bij pleeggezinnen ondergebracht. Wieger Wesselink toonde
zich bij deze halve finales de sterkste,

terwijl Johan Krajenbrink op de tweede
plaats beslag wist te leggen. Rens Koene
uit Nagele werd derde.
Bij de prijsuitreiking ontving Wieger
Wesselink een prachtige beker plus een
prijs voor de mooiste slagzet (5 zetten
diep). De overige spelers kregen een
standaard plus een vaantje aangeboden.
De nummers l, 2 en 3 gaan over naar de
finale welke in oktober in Noord Holland gespeeld zal worden. De dammerrjes vergaten hun pleegouders in Winterswijk niet. Als blijk van waardering

werd een plant plus een krentebrood
aangeboden.
Zaterdag vond in Zevenaar de voorronden plaai^L'.-in het Gelders kampioenschap v^V pupillen. Hieraan werd
ook deelgenomen door een vijftal dammertjes van DCV te weten Henk Hoekman, Patrick Eckringa, André Plijter,
Jan Dijk en René Brummelman. Na
verschillenda^^de met slechte partijen
te hebben a^P^isseld werd DCV uiteindelijk 5e waardoor ze op 19 mei in
Wolfheze aan de halve finale mogen
deelnemen.

Zaterdagmiddag 14 april werd met grandioos mooi weer een paaseierenzoekwedstrijd georganiseerd voor de kinderen
van "de Haar". De kinderen moesten
zich om 2 uur 's middags verzamelen in
het midden van de Haar. JJfeidaar
werden ze met auto's naar ^P Galgengoor (grote veld) gebracht. Een uur
tevoren werd er door 4 leden 100 eieren
verstopt. Deze werden verdeeld in 2
groepen de hele kleintjes zochten in
groep l, de grotere kinderen z^fcen in
groep 2. Winnar werd groep ^^Daar
werden alle 50 eieren gevonden, (natuurlijk met behulp van wat ouders). Groep
2 vonden er 38. De overige 12 eieren

Gemeentenieuws

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

De/.e week komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Collectevergunningen.
2. De "Algemene Subsidieverordening
Vordense Verenigingen 1976".
1. Collectevergunningen:
Voor de periode van 23 april t/m 29
april 1979 heeft het college van B&W
een collectevergunning afgegeven aan
het Astmafonds.
2. Enkele artikelen uit de "Algemene
Subsidieverordening Vordense Verenigingen 1976"
Burgemeester en wethouders kunnen
aan plaatselijke verenigingen op hun
aanvraag een subsidie verlenen. Onder
subsidie moet hier worden verstaan: een
geldelijke bijdrage uit de gemeentekas.
Voor subsidie in aanmerking komen:
binnen de gemeente gevestigde verenigingen, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittend, stichtingen, plaatselijke
afdelingen van landelijke, provinciale of
regionale organisaties, commissies dan
wel instellingen.
Om subsidie te verkrijgen dient de
vereniging:
a. op l januari van het jaar, waarover
subsidie wordt gevraagd tenminste één
jaar onafgebroken als vereniging te
hebben bestaan, tenzij burgemeester en
wethouders vrijstelling verlenen van deze
vereiste in een concreet geval;
b. de leiding van de verenigingsaktiviteiten hebben toevertrouwd aan een
persoon of personen, die daarvoor naar
het oordeel van burgemeester en wethouders voor wat opleiding en ervaring
betreft bevoegd is c.q. zijn;
c. naar het oordeel van burgemeester en
wethouders voldoende aktiviteiten ontplooien.
De aanvraag om subisidie dient vóór l
mei van elk jaar waarvoor subsidie wordt
aangevraagd schriftelijk te worden inge-

diend bij burgemeester en wethouders
volgens een door dit college vast te
stellen model en vergezeld van:
a. een gewaarmerkte ledenlijst per l
januari van het jaar waarover subsidie
wordt verlangd;
b. een gewaarmerkte lijst van die leden,
die op l januari van het jaar waarover
subsidie wordt verlangd de leeftijd van
18 jaar nog niet hebben bereikt;
c. een gewaarmerkte lijst van donateurs
- indien aanwezig - per l januari;
d. de rekening van baten en lasten over
het afgelopen boekjaar c.q. verenigingsjaar en, indien mogelijk, de balans op de
laatste dag van het kalender- of verenigingsjaar;
e. een verslag van de secretaris of de met
hem, naar het oordeel van burgemeester
en wethouders, gelijk te stellen funktionaris, waarin ondermeer de in het
voorafgaande verenigingsjaar ontplooide
aktiviteiten worden vermeld;
f. de begroting voor het jaar, waarover
subsidie wordt verlangd, vergezeld van
de nodige toelichting op de begrotingsposten;
g. de muziekverenigingen, die voor een
"bij/.ondere" subisidie in aanmerking
wensen te komen dienen bovendien nog
te overleggen een inventarislijst van alle
muziekinstrumenten per l januari van
het jaar waarover subsidie wordt verlangd en vermeldende per muziekinstrument het jaar van aanschaffing, aanschaffingsprijs en indien mogelijk het
(garantie) nummer per muziekinstrument.
De vereniging, die voor subsidie in aanmerking wenst te komen en waaraan nog
nimmer subsidie is toegekend, is verplicht bij de eerste aanvraag over te
leggen de statuten en/of het reglement
van de vereniging en overigens de
bescheiden als onder a t/m g genoemd.
Niet voor subsidie in aanmerking komen
verenigingen die, naar het oordeel van

burgemeester en wethouders:
bij rekening is gehouden met eventueel
a. zijn gericht tegen het wettig gezag, de verkregen investeringsbedragen en vergoede zeden en/of de bestaande maat- minderd met de daartegenoverstaande
schappelijke orde;
inkomsten.
b. geen voldoende verantwoord financieel beleid voeren;
De vereniging, die subsidie vraagt, is
c. in een zodanige financiële positie verplicht aan burgemeester en wethouverkeren, dat subsidiëring overbodig ders, of aan één of meer door hen aan te
moet worden geacht;
wijzen ambtenaren, te allen tijde inzage
d. niet genoegzaam alle geschikte mid- van kas, boeken en overige adminidelen hebben aangewend om het in- stratie, alsmede alle inlichtingen te
komstenpeil te verhogen;
geven, welke van haar in het belang van
e. uitsluitend binnen het verband van een goede subsidiëring worden geeen kerkgenootschap of geloofsgemeen- vraagd. Burgemeester en wethouders
schap, schoolverenigingen, politieke kunnen aan niet, of niet behoorlijke
partijen en vakverenigingen werkzaam nakoming van deze verplichting het
/.ij n.
verlies van aanspraken op subsidie over
het jaar, waarop deze aanvraag betrekZo spoedig mogelijk na ontvangst van king heeft, verbinden.
het verzoek om subsidie stellen burgemeester en wethouders het bedrag van Burgemeester en wethouders kunnen
het subsidie vast en wordt tot uitbetaling aan de verlening van een subsidie op
daarvan overgegaan. De subsidie be- grond van deze verordening nadere
draagt nooit meer dan het tekort blij- voorwaarden verbinden. Deze voorwaarkens de rekening van baten en lasten den kunnen ondermeer betreffen:
over het verenigingsjaar.
a. het alsnog verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door een vereniging, die
Belanghebbenden kunnen binnen twee nog niet in het bezit daarvan is, of het
maanden na verzending van het besluit alsnog inschrijven in het Centraal Stichvan burgemeester en wethouders, in- tingen register door een stichting;
houdende dat geen subsidie wordt ver- b. het geven van uitvoeringen, voorstelleend dan wel een subsidie wordt ver- lingen of concerten in het openbaar;
leend onder voorwaarde(n), beroep te- c. het minimum aantal leden en/of
gen dat besluit instellen bij de gemeente- jeugdleden dat een vereniging zal moeraad. De gemeenteraad beslist binnen ten tellen, zulks afhankelijk van de aard
drie maanden na verzending van het en de werkwijze van de betrokken
beroepschrift.
vereniging;
d. de verplichting voor sportvereniginBurgemeesteren wethouders gaan bij de gen tot het regelmatig doen onderwervaststelling uit van de subsidie-norm van pen van haar leden aan een medische
de volgende grondslagen:
sportkeuring;
a. 30% van de jeugdcontributie;
e. het afsluiten van die verzekeringen,
b. 15% van de overige contributie en welke door burgemeester en wethouders
donatie-opbrengsten;
noodzakelijk worden geoordeeld;
c. 15% van de kosten van de ver- f. het beleggen van reserves in daartoe,
schuldigde zaal- of terreinhuur of 15% naar het oordeel van burgemeester en
van de jaarlijkse vaste kosten van in wethouders, concreet aanleiding geveneigendom toebehorende gebouwen waar- de gevallen.

werden, onder veel gejuich van de
kinderen, door de ouders gezocht. Tenslotte kwamen zij, nat van het zweet en
dorstig, met 5 eieren terug. De andere 7
eieren zijn (dankzij zeer vakkundig
verstoppen) tot op heden nog spoorloos.
Tussendoor werden de kinderen getrakteerd op limonade. De gevonden eieren
werden na afloop door de kinderen mee
naar huis genomen plus nog een extra
paasverrassing.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
11 april hield de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen haar vergadering. De presidente mevr. Ridderhof-Meesters heette
een ieder hartelijk welkom. Na de
interne mededelingen waar vooral de
kursussen veel aandacht kregen, werd
het woord gegeven aan mevr. Weeda, de
spreekster van deze avond, die als
onderwerp "Veranderingen rond het
gezin" ter sprake bracht.
Op prettige wijze vertelde spreekster
over vroeger en nu, hoe groot inderdaad
deze veranderingen zijn. Hoe het gezin
vroeger centraal stond, en de betekenis
van deze tijd over "gezin". Vragen
werden gesteld en beantwoord. Aan het
eind van de avond dankte mevr. Ridderhof de spreekster van deze avond en
wenste een ieder wel thuis. Kegelen op
26 april bij de Boggelaar. 9 mei laatste
avond van dit seizoen.

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN
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.

erkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink; 19.00
uur Ds. G. W. H. Peddemors, Geref.
predikant te Holten. Open-deur-dienst.
KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. C. R. de Jong, em.pred.
te Ruurlo.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
Ds. G. W. H. Peddemors, holten,
Open-Deur-dienst in de Herv. kerk.
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur
R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.
ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Vaneker.
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
W. Rossel, Doetinchem. Tel. 0834023120; E. J. de Vries-Reilingh, Neede.
tel. 05450-1268.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand april: mevrouw Wolters,
tel. 1262; graag bellen voor 8.30 uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. v. d. Vuurst, tel. 2072; graag
bellen tussen 8.30 - 9.30 uur en 13 13.30 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

GEZINSVERZORGING
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
EN BEJAARDENHULP
uitsluitend te informeren aan het wijk- Spreekuren leidster gezinsverzorging:
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. maandag, woensdag en vrijdag van 8.30Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver- 9.30 uur. Spreekuren leidster bejaardenpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur hulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
in het wijkgebouw.
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
MAATSCHAPPELIJK WERK
van afspraken is het kantoor te Hengelo
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder- bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum, 05753-2345.
Kamer 26, tel. 2129; Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
STANKMELDINGSNUMMER
bereikbaar van 8.30-16.30 uur. Tel. nr. voor geheel Gelderland 085-452220
05753-2345.
OPENBAKt BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30POLITIE
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455 van 14.00 -14.30 uur.
BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

groente

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5. Vorden. Tel. 057521232
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heet het broertje
van Manon.
Hij is geboren 6 april 1979
Tonny en Henny
Schoppers-Beumer
Enkweg 14, Vorden
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.
LOSSE VERKOOP
- Telegraaf
- Algemeen Dagblad
- de Volkskrant
- Zutphens Dagblad
-G.O.C.
- Graafschapbode
Sigarenmagazijn
„'T CENTRUM"
Dorpsstraat-Tel. 1553.
Te koop: 2 dragende vaarsen
28-4 en 2-5 aan de telling.
H. Smallegoor, Almenseweg
62, Vorden.
Te koop: z.g.a.n. meegroeifiets vanaf 8 jaar. Een handgeknoopt tapijt 120 x 150
(zwart schapenwol). Kerspel
25, telefoon 2895.
Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"

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

PONGERS
Een merkfiets haalt u bij

Barink, Nieuwstad 26
Uw tweewielerspecialist

Ook voor uw reparaties

Gratis
kleurvergroting
13x 18en I3x 13
Bij afhalen ontwikkelen afdrukwerk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.
Voor al uw
BROEKEN
groot en klein.
Moet U op de markt bij
ANDRÉzijn.
Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan
l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zaterdags van 8 tot 12.30 uur.

THEODORA MARIE ALBERTINE
DEL COURT VAN KRIMPEN
weduwe van W. A. van den Wall Bake
geboren 23 april 1885

Kerkelijke inzegening in de Hervormde
kerk te Vorden door Ds. J. C. Krajenbrink om 14.15 uur.

Vorden: R. A. van den Wall Bake
D. van den Wall BakeSnouck Hurgronje
Amersfoort: J. W. van den Wall Bake
J.C. vanden Wall BakeGijsbrechts
Hattem: M. A. van den Wall Bake
C. W. van den Wall Bake-Maris
klein- en achterkleinkinderen

April 1979
Vorden, Almenseweg 40
Hengelo (Gld.), Vaalverinkdijk l
Toekomstig adres: Almenseweg 40a, Vorden
Dag-adres: zaal Concordia te Hengelo (Gld.)
Receptie van 16.00 tot 17.30 uur

Vorden, 11 april 1979
Correspondentie-adres:
"Jachtlust", De Horsterkamp 2

BERT GOTINK
en
JANNY SPRUKKELHORST

Rom 14:8. Hetzij wij leven, hetzij wij sterven,
wij zijn des Heren

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
Café-rest. ,,'t Wapen van 't Medler",
Ruurloseweg 114, Vorden.

Met ontroering delen wij het overlijden mee van de
oprichtster onzer vereniging

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

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

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

„Stender kasten "
een goede bolknak
50 stuks
ƒ 17,SIGARENMAGAZIJN

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

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.

Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

MEVR. T. M. A. VAN DEN WALL BAKEDEL COURT VAN KRIMPEN

April 1979
Vorden, Hamelandweg 15
Ruurlo, Groenloseweg 35
Toekomstig-adres: Huttenhof 12, 7261 GW Ruurlo

Haar inzet en persoonlijke belangstellig voor ieder
persoonlijk zullen wij niet vergeten.
Herv. Vrouwengroep Linde

JANJOLINK
en
WILMA LEUNK

Dr. Vaneker is afwezig
van 23 april t/m 30 april
i.v.m. verhuizing

geven U, mede namens hun wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op vrijdag 27 april a.s. om
13.45 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 14.30 uur in de Hervormde kerk
te Vorden, door de weieerwaarde heer
Ds. J. Veenendaal.
Gelegenheid tot felicitteren van 16.00 tot 17.00 uur in
zaal „Concordia", Raadhuisstraat 36 te Hengelo
(Gld.).
Hengelosestraat 73, Hengelo (Gld.)
Nieuwstad 8, Vorden
Toekomstig adres: Berkenlaan 307, Zutphen

Met ingang van 1 mei is ons adres:

ZUTPHENSEWEG 62
Voor patiënten wiens achternaam begint met de
letter A t/m K wordt waargenomen door Dr.
Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 1255.
Voor patiënten wiens achternaam begint met de
l^fcstters L t/m Z wordt waargenomen door Dr.
A/an Tongeren, Christinalaan 18, tel. 1678.

p"

eger Transport B.V.

l vraagt wegens uitbreiding van haar aktiviteiten

A. J. MAALDERINK
W. MAALDERINK-BLIKMAN
Vorden, april 1979
Nieuwstad 32n

Zowel nationale als internationale ervaring strekt tot aanbeveling.
Stationsstraat 18, Ruurlo
! Tel. 05735-1426

Na een lang en moedig gedragen ziekte is van ons
heengegaan ons trouw lid en oud-voorzitster,
Mevrouw WESSELINK-BULTEN
op de leeftijd van 45 jaar.
Haar prettige omgang zullen wij dankbaar blijven
gedenken.
Bestuur en leden
Vrouwenclub "Medler"
Vorden, april 1979

Het Hengelose Toneelgezelschap
tt

't Weerhaantje

geeft

tt

TONEELAVONDEN
op de zaterdagen
21 en 28 april a.s. in de zaal van
„Ons Huis" in Hengelo G.

Opgevoerd zal worden het vrolijke toneelspel
„Zwarte kunst op de dageraad"
Aanvang 20.00 uur.
De rolverdeling is als volgt:

Na een blijmoedig gedragen ziekbed is toch nog
plotseling op 65-jarige leeftijd overleden mijn lieve
man, onze vader en grootvader

Jan Pot (eigen. v.d. Dageraad)
Gerritje (zijn vrouw)
Kees(hun zoon)
Joop (zijn vriend)
Tante Kee (zuster v. Pot)

GERHARD WILLEM ELFERINK
Vorden:
Wijk bij Duurstede:
Amstelveen:
's-Gravendeel:

W. J. Elferink-van der Poel
Ineke en Dik
Carla en Eduard
JannekeenTon
Anton en Gerhard

Vorden, 12 april 1979
Willem Alexanderlaan 3
Op zijn uitdrukkelijk verzoek heeft de crematie in
stilte plaatsgevonden.

ZIEKEN VER VOER

WOLSINK

Ideale slaapkamer voor bejaarden
2 LEDIKANTEN 90 x 200 cm
en toch één geheel.
Nachtkast-element met boven- en voetverlichting.
Adviesprijs 1875,- Bij ons ...

1695,-

Wooncentrum

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

ervaren trailerCHAUFFEUR

Voor de vele blijken van belangstelling, felicitaties,
bloemen en cadeau's, die wij ter gelegenheid van ons
50-jarig huwelijk mochten ontvangen willen wij iedereen hartelijk danken.

DE WILD

Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

LES CIGALES

De teraardebestelling heeft 17 april te Vorden plaatsgehad.

gaan trouwen op vrijdag 27 april a.s.
om 14.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

REPARATIE

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

Op 11 april, precies twee maanden na de dood van
haar man, is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

geven u namens wederzijdse ouders
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op donderdag 26 april a.s. om 13.30 uur
in het gemeentehuis kasteel Vorden.

Wij maken van oud
weer nieuw
- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Volstrekt enige en algemene kennisgeving

APPIE WINKELS
en
ADA GROOT ROESSINK

Bontje (studente)
Bernard (veearts)
Sjouke^l
L (twee trouwlustige
Janna
meisjes)
Souffleuze en regiseuze

dhr. Han Oldenhave
mevr. Mientje HendriksenWeustenenk
dhr. Alfons Lamers
dhr. Herman Hobelman
mevr. Marianne
Takkenkamp-Mokkink
mej. Dini Wiegerinck
dhr. Fons Wiegerinck
mevr. Alie JanssenHobelman
Mevr. Gerry SpekkinkBeunk
mej. Mienekev. Gerven

Straks
op eigen benen
Waar je ook terecht komt,
de Rabobank is altijd in de buurt.
Vaste grond onder je voeten. Basis voor een verdere
toekomst. De eerste grote sprong is achter de rug
en nu verder . . . Want of je nu als schoolverlater
doorstudeert of gaat werken, meer dan vroeger krijg
je met geld te maken. Dan is het makkelijk
om een eigen (gratis) privérckening te hebben.
Via zo'n rekening kun je geld ontvangen,
(automatisch) betalen en sparen. Je kunt bij de
Rabobank overigens voor veel meer zaken terecht.
Lees er alles over in de folder die voor je klaar ligt.
Met meer dan 3000 kantoren is de Rabobank
altijd in buurt.
Handig!

Rabobank R9
geld en goede raad

KAARTEN A f 2,— in voorverkoop
bij spelers, speelsters, drogisterij Marianne, Installatiebedrijf Eef Janssen en bij „Ons Huis".
Voor bejaarden en slechthorenden kunnen»
plaatsen gereserveerd worden (tot uiterlijk 15.00 uur
opspeeldata).

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493
0056

Donderdag 19 april 1979
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Tweede blad CONTACT - VORDEN
ben. Hoewel, bij elke kerkdienst staat
de-deur-open voor iedereen.

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
Als pasgeboren kinderen...
Zo heet in de gang van het Kerkelijk jaar
de zondag na Pasen, zondag 22 april. In
de oude kerktaal, het latijn: "Quasimodo geniti". Dit woord vinden we namelijk in de openingstekst, in het epistel,
de brief l Petrus 2: 2. Vanuit Pasen
leven we. Het leven begint niet bij
veertig..., maar bij Pasen. We zijn op de
eerste zondag na Pasen "pasgeboren".
De kerkdiensten van a.s. zondag
Elke zondag luiden de klokken om de
mensen ter kerke te nodigen. Ook a.s.
zondag zal dat wel gebeuren. Er is in de
Hervormde gemeente zelfs een veelheid
van kerkdiensten. Zondagmorgen is er
uiteraard de morgen-kerkdienst die om
tien uur in de dorpskerk begint, 's
Avonds is er ook dienst en wel een
Open-deur-dienst, belegd en mede voorbereid door de interkerkelijke evangelisatie commissie (Gereformeerd en Hervormd). Ds. Peddemors, Gereformeerd
predikant te Holten hoopt deze avonddienst te leiden in de Hervormde dorpskerk te Vorden. In een Open-deurdienst is iedereen zeer welkom; in het
bijzonder ook zij die met de (gewone)
kerkdiensten wel eens enige moeite heb-

Bovendien is er a.s. zondagmorgen (de
vierde zondag van de maand april) ook
kerkdienst in de Kapel de Wildenborch.
Er /.ijn dus inderdaad vele mogelijkheden om zondag a.s. te kerke te gaan.
Het volledige overzicht van de kerkdiensten in onze Vordense gemeente
vindt u op pagina l van dit blad, ons
aller "Contact".
Gemeente-avond
De kerkeraad van de Hervormde gemeente houdt een gemeente-avond om
elkaar te informeren over en ook om met
elkaar van gedachten te wisselen ten
aanzien van het landelijk actuele onderwerp: "Kinderen ook aan het Avondmaal...?" Deze gemeente-avond wordt
gehouden D.V. deze week donderdagavond 19 april in 'De Voorde', achter de
kosterswoning Kerkstraat 15.
Ds. H. J. Oortgiesen heeft beroep aangenomen
Ds. H. J. Oortgiesen, part time Hervormd predikant te Helium en Schildwolde (Groningen), heeft het op hem
uitgebrachte beroep naar Nieuw-Stadskanaal, wijk 2 aangenomen. In deze nog
vrij nieuwe wijk is een kerk gebouwd
geheten "De Hoeksteen". Ds. en mevrouw Oortgiesen-Siebelink zijn beide in
Vorden geboren en getogen. Daarom
ook geven we dit bericht gaarne aan u
allen door. En henzelf (zij lezen daar in
het noorden natuurlijk ook "Contact")
wensen we van harte geluk met het
aannemen van dit beroep.

Tafeltje dekje verstrekte 4629 maaltijden
"Tafellje-dekje" te Vorden heeft de afgelopen drie jaren bewezen aan een behoefte
te voldoen door het verstrekken van warme maaltijden by ziekte-ongeval of alleen
staanden. Door het gemeentebestuur van Vorden werden pannen sets in bruikleen
gegeven, 'terwyl door eigen middelen er twee konden worden aangeschaft. Thans
heeft men de beschikking over 22 pannensets en warmtehouders.
De maaltijden die worden bereid in de
keuken van de Wehme worden door
vrijwilligsters van de NCVB.K.P.O. en
de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
daar waar nodig is, wekelijks bezorgd.
De dames kontaktpersonen-rijdsters en
de administratrices hebben de afgelopen
jaren veel werk verzet.

een pluspunt ervaren, terwijl ook het
kontakt met de huisartsen en maatschappelijk werk van groot belang is bij
deze dienst van hulpverlening.
Bijzonder erkentelijk is men voor de
subsidies die de organisatoren van "Tafeltje-dekje" hebben mogen ontvangen.
Het overleg van de kontaktdames met de
keuken van de Wehme verloopt bijzonDenk maar eens terug aan de afgelopen der goed en als dank daarvoor werd aan
lange winterperiode. Met moeite en veel de kok, de heer H. Draagsel kleine
inzet gelukte het de dames toch om het attentie aangeboden en aan alle medeeten te bezorgen. Slechts een paar dagen werksters een traktatie bij de koffie.
moest het werk vanwege de barre Het afgelopen jaar werden er 4629
weersomstandigheden stop gezet wor- maaltijden bezorgd waaruit blijkt dat
den. Het onderlinge overleg tussen de "Tafeltje-dekje" een goede dienst van
drie vrouwelijke organisaties wordt als hulpverlening is op vrijwillige basis.
ƒ 20.288,57. Voor het fonds was dit
ongunstig uitgevallen omdat er te veel
paarden waren gestorven en de slachtpaarden te weinig opbrachten. Aan
premies werden ontvangen van de leden
ƒ 28.313,50. De totale ontvangsten in
1978 bedroegen ƒ 49.397,72, de uitgaven
Voorzitter T. Harkink: Steeds moeilij- ƒ 55.355,17. Na aftrek van enkele
dubieuze posten resulteerde een nadelig
ker bestuursleden té vinden.
saldo
van/6218,95.
"Ons rayon wordt steeds groter, we
zitten al in meer dan tien gemeenten.
Het wordt steeds moeilijker om nog De kascommissie bracht bij monde van
mensen te vinden, die zich uit liefheb- de heer A. J. Leusink uit Lochem een
berij willen geven en meewerken of een goedkeurend verslag. Inplaats van de
bestuursfunctie willen aanvaarden. Het heer Leusink, die niet herkiesbaar was,
is een algemeen landelijk beeld, wat werd in deze commissie gekozen de heer
bijzonder jammer is", aldus voorzitter H. J. Klokman, Zwiepseweg 34, BarT. Harkink, tijdens de algemene leden- chem. De heer H. J. Dijkman, Haselvergadering van het fonds. De voorzitter berg 12, Barchem blijft hierin zitting
wees onder meer op de opheffing van het houden. In het bestuur werd de heer
paardefonds uit Geesteren en Laren. D. H. Hobelman, Varsselseweg 30,
Het Paardefonds Wildenborch en Om- Hengelo herkozen. Als commissaris was
streken, dat kan bogen om een meer dan aftredend en niet herkiesbaar de heer H.
vijfenzeventigjarige ervaring strekt zich J. Harkink, Lindenboomsweg 9, Barnu uit over de gemeenten Ruurlo, chem. In zijn plaats kwam de heer G.
Hengelo G, Vorden, Warnsveld, Zut- W. Boeyink, Beekvliet l te Barchem.
phen, Lochem, Laren, Steenderen, Borculo, Gorssel en Neede en kan gerekend
worden tot de grootste van Oost-Gelderland. "De omzetten stijgen elk jaar
maar toch is er geen winst gemaakt",
aldus de voorzitter. Hij deelde mee dat
onderling in het bestuur de heer A. van
Gelder uit Lochem voorzitter is geworden van de raad van commissarissen, Begunstigd door uitstekend weer hield
terwijl de heer H. J Klein Haneveld uit de buurtvereniging Kranenburgs Belang
Warnsveld secretaris van de raad van op eerste paasdag zijn traditionele eierzoekwedstrijd. Er was nogal animo voor,
commissarissen is gekozen.
want in de drie categoriën waarin kon
Uit het verslag van de boekhouder de worden ingeschreven, gaven zich in
heer T. g. Harkink bleek dat het fonds totaal 54 personen op. Vooral de jeugd
per l januari 1979, 234 leden telde met was goed vertegenwoordigd. Nadat vanruim 400 verzekerde paarden voor een af half drie in zaal Schoenaker de deeltotaal verzekerd bedrag van ƒ 822.950,-. nemers waren ingeschreven ging de
Er werden het afgelopen boekjaar 1978, "meute" gezamenlijk naar het zg. Jon453 bonnen uitgeschreven voor een kerbos achter het kerkhof. Hier waren
bedrag van ƒ 31.697,60. Van de leden voor de leeftijdsgroepen van 4-7 jaar,
werden 22 paarden overgenomen (16 8-12 jaar en 13 jaar en ouder, aparte
grote, 3 grote pony's, l Shetland en 2 gedeelten afgescheiden. In elk stuk
veulens), waarvoor aan hen werd uit- waren 25 eieren verstopt. Er werd zeer
betaald ƒ 49.191,52. De opbrengst van goed gezocht, twee eieren bleken zelfs
deze overgenomen paarden bedroeg niet meer te vinden.

Paardenfonds
Wildenborch
en omstreken

Eierzoekwedstryd

Kranenburgs
Belang

In zaal Schoenaker werden door voorzitter de heer P. v.d. Berg na afloop de
prij/en uitgereikt. Elke deelnemers
kreeg een attentie, ongeacht of men een
prijs gewonnen had. De uitslag was:
groep 4 tot en met 7 jaar: 1. Marcel
Dekker (6); 2. André Nijenhuis (5); 3.
Bianca Huitink (3); 4. Jeromy Kramp
(3).
groep 8 tot en met 12 jaar: 1. Angela Bos
(3); 2. Ellis Leenders, Elden (3); 3. Bert
Nusink (2); 4. Jeroen Tolkamp (2); 5.
Veroni Schotman (2); 6. Gerrit Reintjes
(2);
groep 13 jaar en ouder: 1. Dorothe Storkebaum, Sepperade (W.Dl.) (5); 2.
Carla Lucassen, Vorden (4); 3. mevr.
Schotman, Vorden (3).

in gepubliceerd die deze wel zeer oude
wet betreffende de rechten der z.g.
kerkepaden werden ingetrokken deze
dus tot op heden nog geldend zijn.

Ingezonden

Hopende hiermede een steentje te hebben bijgedragen om dit voor vele Vordenaren na aan het hart liggende pad open
te houden.

Buiten verantwoording van de redaktie
Het Kerkepad
Naar aanleiding van het artikel in Contact met bovenstaande kop. Het volgende allereerst zou ik de heer v.d. Graaf op
het oude spreekwoord ,,'s lands wijs, 's
lands eer" willen wijzen en hem aanraden daarna te handelen wajit hij begaat
m.i.z. een grote fout door deze spreuk te
negeren. Verder zou ik aanraden eens
oude pacht en koopcontracten eens na te
lezen waar duidelijk in staat dat eventuele pachters en of kopers van langs dit
pad liggende weidegronden verplicht
werden gesteld dusdanige maatregelen
te treffen dat een onbelemmerd gebruik
van dit pad mogelijk was en dat er geen
obstakels in welke vorm dan ook op dit
pad mochten worden aangebracht.
Waar mr. Smit bericht dat op een stafkaart uit 1851 dat pad al vermeld staat
wil ik mr. Smit er hierbij op attent
maken dat er bij een inwoner van
Vorden nog een in 1810 hertekend door
een zekere heer Mellink een oude z.g.
markenkaart van de mark Vorden aanwezig is waarop dit pad al is aangegeven
en daar er voor zover mij bekend is er
nog nooit een wet of Koninklijk besluit

Verder vind ik het wel op zijn zachts
gezegd het wel vergaand onbeleefd van
de heer v.d. Graaf om niet bij dit
gerechtelijk onderzoek persoonlijk acte
de presance te geven en door verstek te
laten gaan blijk geeft van een mentaliteit
die hier toch niet past. Maar het schijnt
dat de inwoners van deze villa tot op
heden allen van hetzelfde caliber zijn
want wat de vorige eigenaar de heer v.d.
Bent inzake de sportzaal annex dorpshuis heeft klaargemaakt onder vinden
wij nog heden de naweeën van.

Hoogachtend H. T. Weenink,
de Haar 18,
Vorden
De heer De Graaf,
Dat u de Achterhoek, en in het bijzonder ons mooie dorp Vorden als
woonplaats hebt gekozen, vinden we
natuurlijk prachtig, maar laat u dan
ieder in zijn waarde en probeert u niet
ons de prachtige matuur 'waarom u toch
ook hier gekomen bent' en de gebruiken
en gewoontes af te nemen, want dan had
u beter in het westen kunnen blijven. We
mogen niet generaliseren maar door uw
houding krijgen we wel een vertekend
beeld van de "Westerling" en dat zal
tocht uw bedoeling niet zijn denk ik. Ik
hoop dat u nog veel contact met de
Vordenaren zult hebben, maar dan op
en prettige manier.
Hoogachtend
een in Vorden geboren
inwoonster
mevr. Jeulink-Weenink
De Steege 13
Vorden.

B& W achten achterdocht inzake inspraak
verkeersplan volkomen ongegromfe
De heTÜT J. F. Geerken [CDA] en J. Bosch [P.v.d.A.] hebben onlangs een brief
geschreven aan het college waarin zy voorstellen "De inspraak op het verkeersnJtn" opnieuw op de agenda te plaatsen. [Op 30 januari heeft de raad
of^Hüe nadere uitwerking van de inspraak door de bevolkino op hét'door
bureau van Droffelaar te ontwerpen verkeersplan opgedragen aJHi&W en de
raadscommissie algemeen bestuur).
Uit de brief blijkt dat de heren Geerken
en Bosch bij nader inzien de uitwerking
van de inspraak niet toevertrouwen aan
B&W en de betreffende raadscommissie. Zij betwijfelen of B&W (althans een
gedeelte daarvan) de inspraak van de
bevolking eigenlijk wel willen. Deze
twijfel is met name gebaseerd op de
antwoorden die de voorzitter gaf op
desbetreffende vragen van de heer Ploeger in de laatste raadsvergadering.
B&W betreuren de achterdocht die uit
de brief van beide heren spreek. "Dit te
meer daar de brief als eerste is ondertekend door de voorzitter van de fraktie,
die zelf een vertegenwoordiger in ons
college heeft, terwijl er over de tot nu toe
gevolgde wijze van inspraak ten aanzien
van het verkeersplan in ons college geen
verschil van mening bestaat en het
college ten aanzien van de verder terzake
te volgen procedure het advies van de
raadscommissie voor algemeen bestuur

Wijziging
overeenkomst
verhuur kantine
sportzaal
In 1976 heeft de raad van Vorden
besloten de kantine van de sportzaal te
verhuren aan de beheerder de heer A. J.
Jansen. Besloten werd dat er alleen
alcoholvrije dranken en bier verkocht
mochten worden. Men was nl. van
mening dat de kantine geen konkurrerende funktie mocht vervullen ten opzichte van de plaatselijke horecabedrijven. Bovendien wilden B&W eerst wat
ervaring opdoen ten aanzien van het
gebruik van de kantine door gebruikers
en bezoekers.
Thans, zo zeggen B&W, kunnen wij na
enige jaren ervaring stellen dat deze
kantine, ondanks het feit dat de inrichting nog niet geheel kompleet is, voldoet
aan zijn sociale funktie. Door hoofdzakelijk de gebruikers van de sportzaal
wordt de kantine gezien als een ontmoetingsruimte. Het gebruik van alleen
bier als alcoholische drank levert nogal
eens bezwaren op, onder andere omdat

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Olbert en Grade Tighelman hadd'n net goed en wel eur beste klere
an too Willem en Sientjen d'r al an kwamm'n met 'n auto.
Sientjen da's un zuster van Olbert en al volle jaorn gelukkug
etrouwd met Willem. 't Was wel haosten ewes um zo vrog klaor te
wean, op un boerderi'je kom i'j altied dinge tegen die edaon mot
wodd'n. En da's dan veural 't geval a'j d'r us un keer uut mot
zoas now. Olbert zien breur was viefentwintug jaor etrouwd en
dat was um wel zovölle weerd dat e zien femilie had uuteneudugd
umme d'r un feesjen oaver te holl'n. Die uutneudeging wodd'n
deur de femilie in dank ontvangen al was t'r wel 't bezwaor dat zee
helemaols de Veluwe op mossen nao un uutspanning die daor deur
un old vordense cafeholder wod edreven onder de name "Rust een
weinig", alhoewel i'j d'r röstug wat langer kont blieven zitt'n
zonder dat daor anmerkingen op wod emaakt. En aangezien
Olbert op zo'n feesjen zien borreltje nog wel lustten, was 't
aanbod van Willem um met um met te ri'jen besunder goed
uutekomm'n. Willem wis daorbi'j oaveral goed de weg, den zat
volle met de konte in 'n auto.
De weg d'r nao too leveren dan ok niks gin besunders op. Naodat
ze 't gebruukelukke entreegeld in 'n enveloppe hadd'n edaon
(kedootjes wod t'r haos neet meer egeven) wodd'n 't bruudspaar
efilseteerd en heel'n ze 's aovunds goed fees. Zo goed dat 't
allange twaalf uur was ewes too zee weer in 'n auto stapp'n nao
huus too. Zee hadd'n zo'n twintug menuten ereen too Olbert
slaop begon te kriegen en vroog offe al gauw in huus was. "Now,
met un half uurken kö'j al wel in bedde liggen" was Willem zien
antwoord. Maor Willem was nee zo heel zeker van zichzelf want
waor e argens was wis e zelf neet goed. Hee zaog un anduujing
met de autoweg nao Deventer maor dee mos e neet hemm'n, hee
mos richting Zutfen. Un endjen wieter zoag en Kootwiek staon.
Daor zol e maor opan gaon, dat was de goeie kante uut. "Now is
't maor effen meer, wi'j zit now op de autobaan".
En 't schot bk goed op. Kootwiek was zo in 't zich maor zee
mossen nog wieter. Willem sjeezen d'r lekker deur tot ze de
anduujing "Barneveld" zaogen. "Ik gleuve da'k nog neet stik in
bedde ligge", menen Olbert die tussen zien dutteri'je deur wel in
de gaten kreeg dat 't neet helemaol goed zat. ,,'k Begin 't ok te
gleuven, wi'j zölt t'r maor af gaon en zien da'w de andere kante
uut komp. Nao un betjen zuukeri'je kwamm'n zee uutendeluk
toch weer op de goeie weg. Deurdat zee onderweg nog goed in de
ratse zatt'n oaver de bezine die op begon te raken, bleef Olbert ok
wakker. Maor hee kwam deur Willem zien kennus van de weage
wel un uur later in bedde dan e edach hadde. In ieder geval löp e
now weer gezond rond bi'j ons in d'n Achterhoek.
(historisch)

Winterinspectie
MRIJ-veeslag
Vorden- Hengelo

nog afwacht. Waarom is, indien er bij
deze beide raadsleden onbehagen leeft
ten aanzien van deze kwestie, niet eerst
een gesprek met ons college aangeVORDEN/HENGELO. - Winterinvraagd?" zo vragen B&W zich af.

spectie te Hengelo (G) en Vorden.
Voor het MRIJveeslag werden op
B&W achten de achtergrond volkomen de volgende bedrijven runderen
ongegrond en in strijd met de feiten. Ze ingeschreven door de Heer J. W.
zeggen dat het college al in de raads- Nieuwenhuis uit Steenderen:
vergadering van januari duidelijk heeft
gemaakt het oorspronkelijke voorstel
van de P.v.d.A. zorgvuldig te willen
uitwerken. De afspraken met de raad en
de adviezen van de commissie algemeen
bestuur zijn door het college nauwgezet
nagekomen, zo zegt het college. De raad
wordt voorgesteld om in de komende
raadsvergadering van dinsdag 24 april
geen uitgebreide discussies te wijzen aan
de details van de uitvoering van beleidszaken en de regeling voor wat betreft het
verkeersonderzoek over te laten aan
B&W in nauwe samenwerking met de
commissie algemeen bestuur.
de dames zich daardoor tekort gedaan
voelen, (bier wordt vooral door de
oudere dames nog als een mannendrank
beschouwd). Een volledige vergunning
met verkoop van sterke drank in de
kantine van een sportakkomodatie acht
het college onjuist.
B&W stellen de raad nu voor de huurovereenkomst zodanig te wijzigen dat er
in het vervolg alkoholische dranken
mogen worden verkocht, uitgezonderd
sterke drank. Onder sterke drank verstaat het gemeentebestuur dan de drank
die bij een temperatuur van vijftien
graden Celcius voor vijftien of meer
volumeprocenten uit alcohol bestaat,
met uitzondering van wijn.
Verder wordt de raad 24 april voorgesteld ƒ 88.500,- te voteren voor de
aanschaf van een veegmachine en
ƒ 33.500,- voor de aanschaf van een
grasmaaimachine. Mede doordat veel
wegen nogal te lijden hebben gehad van
de buitengewone weersomstandigheden
in de afgelopen winter zal de raad
worden voorgesteld om ƒ 165.000,- te
voteren voor wegen die geheel of gedeeltelijk van een slijtlaag moeten worden
voorzien en/of waaraan herstel moet
plaatsvinden. Onder andere zal de Wildenborchseweg hersteld worden.

H. Leestman.

D. J. v.d. Horst, Almen: Wultera B 77 R, Astnd
Bi 80 R, Annet B 1 81 KSE, Heintje 105 B <• 80
KSE, Jenny 4 B 75 S, Rietje B * 80 S. Emma 5
B r 80 S, VeraB , 81 S
A. Ruiterkamp, Almen: Hilda B 77 S, Woltera B
-74 S.

A J A Boerkamp, Hengelo: Greetje 13 B 77 S, R. G. Mennink, Vorden: Gretha B 75 R, Bertic B
Greetje 14 B 77 S, Dina 108 B -r 81 S, Dina 112 B 75 R, Marga B 79 R, Gerke B 77 R, Gesien B + 80
R, Atje B 79 R, Johanna B 79 R, Willy B r 81 R,
7«S.
W. Fokkink, Hengelo: Martha I B 79 S, Emma Olga B 79 R, Gerda B 77 R, Miesje B 76 R. Els '2 B
37 B 76 S. Eva 32 B 75 R, Liesje 67 B 76 S, Rosita 77 R, Everdien B + 81 R, Bealrix B + 80 R
M. Kornefioor, Vorden: Suturnus B S. Meet '2 B
2 B 78 S.
Gebr. Harmsen, Hengelo: Christien B 79 R, 76 S, Juleke B 79 S, Marie 14 B 78 S, Margreet 10
Asja B 76 R. Rozalientjr B 77 R, Sandy B 78 R, B 77 S, Margreet 11 B 79 S, Irma B 76 S.
Jacqueline B 79 R, Trui B 78 R, Annie 59 B 77 S. B. Voskamp. Vorden: Alco B + 80 S.
A. v.d. Berg, Hengelo: Rolanda B 79 S, Hansje
B ^ 80 S, Heleen B 78 S.
W. G. Leusink, Hengelo: Jozé 27 B 78 S, Rozien
I B 78 S, Hermien 8 B * 80 S, Trudi I B 78 S, Ina
79 R, Janet B 76 S.
K. H. v. Leijden, Hengelo: Ada 44 B 78 S, Ada 45 16 B 78 S, Geesje 2 B 75 S, Rietje I B » 80 R,
Annie I B vSOR.Cobie 14 B ^ 82 R, Hentje I B 76
B 78 S, Ada 46 B * 80 S.
B. H. Norde, Vorden: Gerke I B 79 S, Betty I B R.
76 R, Jenny B + 81 R, Tine B 76 S, Catrien 2 B 78 A. R. H Wicherink, Hengelo: Mini 8 B 76 R,
Lien B 76 R, Roekie 15 B 79 S, Anita 11 B 76 S,
R, Joke B + 80 R, Wilke B + 80 R.
L. Gotink, Vorden:'Renske B 79 S. Rosita B 76 Gemma 9 B 77 S, Gemma 10 B 78 S.
G
J. Smeitink, Hengelo: Wilfred B - 80 S,
R, Roelfien B 79 R, Ruby B + 80 R.
G. J. Pardijs. Vierakkers: Gertruida B 77 R, Florel B 77 S.
Gulius B 78 S. Betje B 78 R, Geeltje B » 81 S, G. W Lijftogt, Hengelo: Willemien B f 80 R.
Fennie I B 74 S. Henriëtte I B -» 81 S.
Aaltje B 7» S. Gerke B + 80 S.
(a. R. J. Kornegoor en Zn, Vierakker Nolda B H. Th. J. M. Duenk, Wichmond: Gonda 95 B 7»
78 S, Nicolien B + 80 S, Mies B + 82 S, Bouk'e B f S, Sisca 39 B + 80 S, Dorus 162 B - S, Gondü 87 B
78 S
80 KS, Wilma B f 83 KS, Betje B 79 S
H. Boenink, Vierakker Manilda B 77 S, Mar- K. Hietbrink, Vorden: Ina B + 82 R, Antjt-17 B »
goes B 76 R, Mita B 77 R, Greetje B 76 R, Arda B 82 S, Silvia B + 80 S. Cato B r 84 S, Nello B 79 R,
78 R, Marja B -e 80 S, Marjo B + 80 S, Henna B 78 Margusta B 77 S.
R, Monito B 79 S, Saartje B 77 S, Lotje B 79 R. G: H. Kornegoor, Vorden: Gozien B 78 S, Reina
D. J. Tjoonk, Vierakker, Schoolhuisweg: Maar- B -t- 80 S.
Mevr. G. Wissink, Hengelo: Ninke B 77 R.
tje B f 82 S, Martha B 79 S.
D. J. Tjoonk, Vierakker, Vierakkerstr Katrien Lmda 11 B 76 R.
M. Hiddink, Hengelo: Anna 62 B 77 R, Elsje B 79
B 76 S, Silvester B 77 S.
D. W. Borgman, Vierakker Geertui 54 B 78 S, S, Liesje 26 B 78 R, Frits B 74 S
Geertrui 38 B + 80 KS, Ruth 126 B 70 S, Ruth 72 A. J. W. Mentink, Hengelo: Wiesje 2 B 78 S,
Carolien 30 B + 80 KS.
B + 80 KS.
J J. B. Nieuwenhuis. Hengelo. Silvathor B 78 G. Looman, Hengelo: Eupenie 3 B 75 S, Eugenie 6 B 77 S, Eugenie 7 B 79 S.
S.
D. J. Bosman. Hengelo: Daatje 17 B 77 S. Uaatje A. Riel'el, Hengelo: Beumei 37 B 77 S.
20 B 77 S, Dinie 18 B 74 S, Dinie 26 B 75 S, Daatje A. W Mullink, Hengelo. Freek B 76 S.
B. W. Beulink, Hengelo: Nancy B + 80 R, Trees
19 B 77 S, Daatje 18 B 79 S, Gijsje 3 B 76 S.
B 79 R, Leonie B 77 S, Stien 40 B i- 80 S, Marja 8
Coveco-Stal. Hengelo: Vedette B -r 80 S.
H J. Groot-Roessink, Hengelo: Dorine 3 B 78 S, B 77 S, Stien 31 B 79 S, Stien 34 B 78 S. Stien 32
B 79 S. Karin B 79 S.
Ansje 2 B 7fi R. Toosje B 1 80 S.
H Groot Roessink, Hengelo: Coba 32 B 78 S, G. Smeenk, Lochem: Meta 5 B + 80 S, Grada B
77 S, Maaike B 78 R, Marie 2 B 76 R.
Gerrie 53 B 79 S, Paula 18 B 77 S
.] M Eeiimk. Hengelo: Bertha B 78 S, Marja 12 J. Amtink, Lochem: Memtje B -f 80 R, Boukje B
77 S, Trijntje B 78 S, Stien B 76 S. Bella B * 80 S.
B7JJS, Eva B . 81 S, Mantred B.
A Maaldennk, Wichmond: Dina 21 B 77 S, Thea B + 82 S, Anja B 79 S
G.
J. Zwevorink, Vorden: Annie B 74 R, Cato B
Gerda 19 B 77 S, Dm;i 19 B t 81 S, Dinant B .
G J Harmsen. Hengelo: Mane 2 B •, 80 KS. 76 S, Carla B 77 S.
Aleida 4 B 77 S, Gretha 2 B 78 R, Grietje 6 B .- 80 J. Gr. Jebbink, Vorden: Annie B 79 S, Marijke
S.OlgalB - 80S, Aleida 2 B 76 S. Marie 3 B 78 S, I1 B 76 S, Marijke 12 B + 82 S.
H. Hazewinkel, Barchem: Karin B 76 R, Silvia
Petra B - 80 R, Jannie 4 B 75 R.
G. A. Regelmk, Vorden: Dirkje B 79 R, Bertha B B 78 S, Heleen B 76 S.
76 S, Beatrix 3 B r 80 S, Beb B 76 S, Betsie 3 B t H. Regelink, Warnsveld: Geertje B 78 R
80 KSE, Grietje B r 80 S. Belinda B 78 S, Betsie H. J. Rietman, Warnsveld: Hanneke B 79 R,
Reina B 77 R, Karel B 78 S.
5 B 78 S.
M. Regelink, Vorden: Geesje 10 B t 81 S. Aletta T. Ruiterkamp, Vorden: Rikie B -t- 80 R, Anetta
B 75 R, Tine 12 B 76 R, Annie B 79 S, Helma B 79
B * 83 S, Dora 80's Sil B S
J Arfman, Vorden: Tanja B 78 R, I re m- L' K 78 S, R, Ansje B -t- 80 S.
L. Gr. Bramel, Vorden: Janny 3 B 79 S, Dinie I B
Nanda 2 B 78 S, Pieterniel 76 B 77 S.
J F A Zents. Vorden: Hinte B 79 R, Tre«-s l '2 B 78 S, Mathilde 4 B 79 S, Patricia B 77 S
79 R, Bea 3 B 76 S. Dina B 77 R, Marie l H 7)J S. G. W. Vruggink, Vorden: Riek 18 B t 80 S, Cato
I B 76 R, Griet 5 B 77 R. Victor B -t- 80 S
Dina 2 B 78 R.
A. R. J. Zents, Vorden: Ida B 78 R, Armet B 81 H. Rietman, Vorden: Martha B + 80 KS
Joh Rietman, Vorden: Hilda B + 80 KS, Bella B
R.

Honderd j aar
Christelijk onderwijs in Vorden

In en rond de Bijz. school aan het Hoge te Vorden heerst de laatste maanden en weken één en
al bedrijvigheid. "Honderd jaar Christelijk Onderwijs in Vorden" mag men immers niet
zomer voorbij laten gaan! De juiste jubileumdatum is l mei. Op l mei 1879 nam de Vereniging
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs haar eerste tweeklassige school in gebruik.
De oprichtersvergadering van de Christelijke lagere school vond reeds plaats op
maandag 27 mei 1978 in kasteel Vorden.
Initiatiefnemer was Ds. J. Cordes, wie
het gelukte om de heren P. A. Baron van
der Boren van Vorden, Mr. J. J. Brants
van de Wildenborch, Mr. Derck Engelberts, Dr. W. Monnik en B. W. Monnik
eveneens enthousiast te maken voor zijn
plannen. Dit lukte wonderwel en zojuist
genomende heen togen ambitieus aan
het werk.

Op l augustus 1908 nam de heer
Bösecke wegen vergevorderde leeftijd
ontslag. Hij werd opgevolgd door de
heer A. C. Zijderveld. Hij werd op l juni
1961 opgevolgd door de heer K. G.
Rouwenhorst die deze funktie evenals de
heer Bösecke bijna dertig jaar zou vervullen. In 1920 bleek de school aan de
Smidstraat alweer te klein
i n egeworden.
e
Tegen een huur van ƒ 150,- per jaar
mocht men het verenigingsgebouw
"Irene", nu een werkpk^B van de
Gems, tot hulplokaal inrichmi. Besprekingen om een nieuwe school te bouwen
resulteerden erin dat op 27 april 1922 de
huidige school aan het Hoge feestelijk
kon worden geopend. Het. werd een
school met zes lokalen en een schaftlokaal annex gymlokaal. In 1928 deed
de eerste radio zijn intrede in de school.
Aangezien hij weinig werd gebruikt
besloot de heer Rouwenhorst de radio
maar thuis neer te zetten!

Nadat de Koninklijke goedkeuring was
verleend, kon al spoedig tot het maken
van de bouwplannen worden overgegaan. Door zelf te gaan kollekteren
kregen de oprichters de benodigde gelden voor de bouw van de school bijeen,
waarbij niet uit het oog mag worden
verloren dat de oprichters zelf ook diep
in de buidel tasten. Dit deden zijn in een
later stadium nog diverse malen, want
wanneer een schooljaar met "rode"
cijfers moest worden afgesloten, dan
legden zij het "tekort" zelf op tafel.
Enfin een terrein voor de school werd
gevonden aan de Smidstraat, waarna de
inschrijving werd gegund aan de heer A.
Nuys uit Winterswijk voor een bedrag
van ƒ 12.215,-. Deze heer Nuys zal er
achter flink spijt van hebben gehad dat
hij de opdracht kreeg, want hij leed een
schade van maar liefst duizend gulden.
In die dagen een "fortuin". Op 9
oktober 1878 legde Willem van der
Borch de eerste steen. Op 3 januari 1879
werd de heer C. F. C. Bösecke uit
Wagenborgen benoemd tot eerste hoofd
van de Chr. Lagere school. De bouw van

overgehaald om toch in Vorden te
blijven. Als blijk van waardering kreeg
hij een horloge aangeboden! In 1880
werd de school door 102 leerlingen
bezocht. Het schoolverzuim moet in die
dagen vrij aanzienlijk zijn geweest. Het
bestuur besloot nl. in 1882 die kinderen,
die minder dan 20 keer in een jaar de
school hadden verzuimd, als beloning
een cadeautje te geven. In 1891 werd de
school op aanraden van de schoolopziener verbouwd. Door de Vordense
aannemer Mellink werden er twee lokalen bijgebouwd waardoor de speelplaats
grotendeels moest worden opgeofferd.
Het gymonderwijs aan de school dateert
van 1892.

1882:
,, Kinderen, die minder dan 20
keer in een jaar de school
hadden verzuimd,
kregen een cadeautje
als beloning"

de school verliep ondertussen voorspoedig zodat op l mei 1879 de feestelijke
opening kon plaats vinden. Het gebouw
bestond uit twee lokalen die ruim opgezet waren met het oog op allerlei
kerkelijke samenkomsten, de zondagschool en de jongelingsschool.

In mei 1929 werd het gouden jubileum
gevierd. In de jaren dertig werd voor
vreedzame doeleinden het turnlokaal
beschikbaar gesteld voor de inkwartiering van 50 soldaten van het 6e
regiment infanterie, terwijl de speelplaats beschikbaar werd gesteld voor
oefeningen van de vrijwillige dienst!

Gedurende de oorlogsjaren was ervan
Op 5 mei begon de school met 60 geregeld lesgeven uiteraard geen sprake.
leerlingen. Al vrij spoedig werden de Mede door dat toen de Duitsers de
zangschool, een avondschool, een her- school bezet hielden.
halingsschool en een tekenschool opgericht. De heer Bösecke die inmiddels Op 21 december 1945 werd afscheid
had gesoliciteerd en was benoemd aan genomen van schoolhoofd Rouwenhorst,
de Chr. School in Slochteren werd die op l januari 1946 werd opgevolgd
door de heer J. Lichtenberg uit Wehl.
Deze vertrok in 1950 naar Nieuw Vennep, waarna de heer A. J. Zeevalkink als
hoofd van de school werd geïnstalleerd.
Hij vervult deze funktie tot op heden
maar zal aan het eind van dit schooljaar
uit het onderwijs stappen. De heer H. J.
Reindsen zal hem dan opvolgen. In 1957
werd het zevende leslokaal in gebruik
genomen.

De school bleef groeien zodat op, 2
februari 1972 de aanbesteding plaats
vond voor de verbouw en uitbreiding van
de school met twee lokalen. Nu in 1979
telt de school 332 leerlingen en zijn er elf
leerkrachten aan verbonden. Bovendien
is er een part-time onderwijzeres en een
vakleerkracht voor handwerken. Eén
nieuwe loot aan de stam bij de "Vereniging voor Christelijk nationaal onderwijs" werd op 17 april 1964 toegevoegd
toen de officiële opening plaats vond van
de Chr. kleuterschool "De Springplank"
waarna in 1968 de tweede kleuterschool
"De Timpe" in gebruik kon worden
genomen.

FEESTPROGRAMMA
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan is er een uitgebreid
feestprogramma samengesteld:
OP 26 APRIL
is er in de school een TENTOONSTELLING over
oude en nieuwe leermiddelen.
ZONDAGAVOND 29 APRIL
is er een HERDENKINGSSAMENKOMST om 19.00
uur in de Hervormde kerk.
OP l MEI, de officiële dag,
komen de schoolkinderen samen met de kinderen van
de beide Chr. Kleuterscholen op de speelplaats voor
het doen van SPELLETJES.
's Middags vindt er in het Dorpscentrum een bijeenkomst plaats voor genodigden, terwijl 's avonds de
RECEPTIE plaats vindt.

OP 2 MEI
gaan de schoolkinderen op de foto en zal er 's avonds
een REUNIE plaatsvinden voor oud-leerlingen.
Deze reunie vindt tevens plaats op 3, 5 en 12 mei.

OP 2 MEI
zal er een MUSICAL worden opgevoerd, terwijl ook
het persooneel en "Sursum Corda" medewerking aan
het feestelijk gebeuren zal geven.

OP 3 MEI
tenslotte, staat er nog een dag met „spelletjes" voor
de kinderen op het programma.

dit springt de week uit
spijkerbroeken

Uw zaak

voor dames en heren

HELIYIINK

NU

VORDEN ZÜTPHENSEWEG TEL 05752 1514

39,-

Te koop: Bromfiets, Kaptein
Mobylette
i.z.g.st.
Prijs
n.o.t.k. Te bevr.: Kaaldijk 5,
Ruurlo. Tel. 1789, alleen na
18.00 uur.

MACHINEHOUTBEWERKER

Aanvang 18.00 uur
(reserveren gewenst)

voor weduwen, weduwnaren,
gescheidenen en alleenstaanden ongehuwd, boven de 25
jaar.
Op zondag 22 april a.s.
in Kruisberg, Kruisbergseweg
172, Doetinchem. Telefoon
en inlichtingen 05735-1592.

Te koop: een r.b. weidepink.
B. Antink, Maalderinkweg l,
Vorden

Aanmelden dagelijks aan ons kantoor.

Zaterdagavond 21 april

DANSAVOND

Steeds
VERSE EIEREN,
HAANTJES
EN KIPPEN
Poeliersbedrijf
ROSSEL
Nieuwstad 45, Vorden
Elke vrijdag op de markt

Wij vragen voor spoedige indiensttreding een

Italiaanse-avond"
it
Hotel „de Konijnenbult

ti

m.m.v.

Uitschieter van de week!

Herenoverhemden
Klein ruitje
Normaal 25,NU 17,95

Gruppo Sportivo

FAMILIA MENS-PANTALONI

Jongensblouses

De ideale
eiken fauteuil
voor
f289.
;:

Diverse maten

Modecentrum

Ruurlo
vrijdag», koop*vond t < v 9 uur
'•• »i>i'ii-.dajis de hel* dag open
's maandags gesloten

Wie wil voor mij mijn zomerhuisje in Vorden beheren
tegen vergoeding.
Te bevragen zaterdags en zondags Fledderus, Hamelandweg 13.

Loon en reiskosten-vergoeding volgens afspraak.
AANNEMERSBEDRIJF

PETERS

Te koop: 2 aquariums + toebehoren.
Julianalaan 21,
Vorden.

JUTLANDSESTRAAT2

(zijweg Gerritsenweg industrieterrein De Mars)
Telefoon (05750) -1.44.04 - ZUTPHEN

Voetverzorging??
Belangrijk
Eelt - likdoorn - nagelpijn?
DE HAAN, tel. 05752-2576.
Ook behandeling bij U aan
huis.

In verband met het ingebruik nemen van onze nieuwe
service werkplaats, houden wij

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

open huis

FRUITVERKOOP

a.s. vrijdag 20 april
van 8.30 t/m 21.00 uur

a.s. zaterdag laatste verkoop
van 9 tot 12 uur.
Zolang de voorraad strekt.

Door het ingebruik nemen van deze werkplaats zijn wij in staat u een

nog snellere service te bieden

NU KOMEN KIJKEN...
..naar deze leuke klassieke eiken fauteuil,
ie zoveel komfort biedt voor zo weinig geld.
)ok ideaal voor de wat ouderen onder ons.
Jekleed met een fraaie bloemstof, doet hij
iet goed in elk interieur.

Sportief,

hieuw, echt leder
en uniek in prijs.

BE 113

lubbers woonwinkel
raadhuisstraat 45 - hengelo gld.
telefoon 05753-1286

Gegarandeerd... u loopt
er met veel plezier mee.
Füne pasvorm, makkelek
sleehakje.

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden
VOORAL UW

als voorheen.

Eigen watervoorziening

veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Tevens introduceren we vanaf heden een nieuwe verbeterde garantie-regeling, wat voor U

MSr

meer zekerheid biedt
bij de aanschaf van een kleuren-t.v.
Verder geven wij U een
EXTRA INRUILPREMIE
op een aantal K.T.V. toestellen, boven uw
normale inruilpremie van uw oude toestel om

Draayer's Shop Centrum

WULLINK
Martens

Raadhuisstraat 2, Vorden

Dealer van:

Telefunken, I.T.T., Philips, Sanyo en Luxor
3 JAAR GARANTIE

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Wapen- en Sporthandel

tteedt

Zutphenseweg

ttotllreffenJI

Vorden

Ontbijtkoek

Drogisterij

TTT

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

Off. Tech. Dienst ITT.

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

Vordense Bad- en Zwem vereniging

„IN DE DENNEN"

met echte honing
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/z jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 06752-6730

HEERLIJK UIT EIGEN BAKKERIJ

ASSELT

VAN

Zutphenseweg 18 - Telefoon 1384

De openstelling van het bad zal geschieden
op: zaterdag 28 april 1979om 13.00 uur
Voor verkoop van abonnementen vindt plaats gedurende de periode 24
april t/m 27 april van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur in
het Dorpscentrum.

Zoekt u een EXCLUSIEF RUSTIEK
MEUBEL IN HET BETERE GENRE
Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich door ons vakkundig personeel
eens adviseren.
Onze kollektie bestaat uit o.a.:
* KAASKASTEN-WANDMEUBELEN
* BANKSTELLEN - EETHOEKEN
* DEKENKISTEN-SALONTAFELS
alles in eiken - geloogd en in de was - of gelakt.

De tarieven zijn:
Abonnementen:
voorverkoop
f29,f 52,-

na 27 april
f 34,f 62,-

Ouders met kinderen t/m 15 jaar . . f 110,-

f 120,-

t/m 15 jaar
16 jaar en ouder

Gezinsabonnementen
10 badenkaarten
t/m 15 jaar
16 jaar en ouder

'.

f 12,50
f 22,—

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

Entreekaarten
t/m 15jaar
16 jaar en ouder

f 1,50
f 2,50

BI JENHOFfc Rijnhout Bewerking

Voor 65+ gelden de tarieven t/m 15 jaar.
Opgave zwemles vanaf 1 mei aan het bad.
KONINGINNEDAG 30 APRIL IS HET BAD GESLOTEN!

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

Discount Centrum

Citroen-dealer
AUTOMOBIELBEDRIJF

DEZE WEEK: AANBIEDINGEN

LEDIKANT
80x190
massief vuren, ongelakt
+ polyether matras

4 QQ

TOTAAL:
l «lOf
Hierbij GRATIS:
HIPPE JEANS SPREI

RUESINK RUURLO

Kamertapijtwol

gekocht bij ons?
U wilt dit graag fijn hebben gelegd
op ondertapijt en latjes dus?
DEZE WEEK: de benodigde

LATJES GRATIS!!
Ook deze week: bij aankoop van

veloursgordijnen:
band + haken GRATIS

(ook inschuif haken)

BOVENDIEN:
daar wij overbezet zijn

10% KORTING

als U ze zelf maakt
(of door anderen laat maken) S

DUS: wees prijsbewust, pak uw voordeel, koop bij

FORD TAUNUS 1600 GL
FORD TAUNUS
RENAULT 16TS
RENAULT 6
OPEL ASCONA 16n
ALFA ROMEO - met L.P.G
ALLEGRO 11002x
DATSUN 100AFII.. .
HONDA CIVIC De Luxe
MITSUBISHI 1200
PEUGEOT 304 D
PEUGEOT 504 GL
SIMCA1100LS
SIMCA1000R .

CITROEN CX 2500 Diesel
1978
CITROEN 2200 Diesel
1977
CITROEN CX 2000 Super
1977
CITROEN GS Club Break
1977/1978
CITROEN GS Speciaal Break . . . 1976/1977
CITROEN GS Club
1977
CITROEN GS Speciaal
1976t/m1978
CITROEN AMI 8 Break
1976
CITROEN Diane6
1974 t/m 1978
CITROEN LN
1978
CITROEN 2 CV 4
19741/m 1977
CITROEN AK 250
1976
CITROEN C35 Diesel
1975
CITROEN 2CV6. .
. 1976/1978

Discount Centrum

1976
1973
1975
1976
1974
1975
1976
1977-1978
1977
1977
1977
1976
1976
1975

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

DORPSSTRAAT 29 - RUURLO

TANKEN EN LATER BETALEN
DAG EN N ACHT TANKEN

op uw O.K. KREDIETKAART

EUROCflSIOn

Vraag ons naar zo'n kredietkaart.

Voor uitbreiding van onze monteursploegen voor de montage
van centrale verwarming en soortgelijke installaties kunnen wij
op korte termijn plaatsen
vier

hulpmonteurs of
aankomende monteurs
De uitbreiding van de afdeling fabrieks(tank)-installaties biedt
de mogelijkheid voor aanstelling van

installatiemonteurs
Deze installaties worden het gehele land door
geleverd, zodat soms ter plaatse overnacht
wordt. Hiervoor is een gunstige regeling getroffen.
Afhankelijk van de vooropleiding (bij voorkeur LTS) wordt u in
het bedrijf of via kursussen opgeleid. U kunt dagelijks kontakt
opnemen met de heer Emsbroek of Voskamp.
Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.: 05752-1546

BAL
voor gehuwden
en verloofden
Aanvang 20.00 uur
Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bij

Tel. 05752-1426

Warnsveld

Nu weer uit voorraad leverbaar:

WULL1NK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

bouwmaterialen bv

Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*

l g "™

Geplastificeerde
meubelpanelen
1 2,75

Het fonkelendste essen
maakt u zelf van waaibotnen
hout met Rambo Beits.

Aannemersbedrijf - Bouwmarkt

Doe-het-zetf -centrum

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 - 20, Hengelo (Gld.)
tp

Het speciale adres voor
• al uw kleine reparaties
• en onderhoud.

**Wrante kleurt
züdeglans

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

iRambo Beits maakt timmerhout tot edelhout

GEZOCHT:
Hebt U een stoeltje of bankstel
en het is de moeite waard.
WIJ STOFFEREN ALLES Keuze uit een

grote kollektie stalen bekledingsstoffen
Wooncentrum

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

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

holtslag ruurlo

Paranapine
wandschroten.* _
Per meter voor slechts

Kom
KEUKENS

etc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc,
asbest etc.
Voor de agrarische
sektor betonroostert.
voederbakkan etc.
Zand. grint, cement.
Dakbedekkingsmaterialen: pannen,
platen, rubbarroid
Badkamerinrichtingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt. '

§ De Boggelaar

Vanaf

Piedro's kunnen tegen een slootje,
en ze zien er nog
leuk uit ook.

All* soorten
bouwmaterialen In
•teen. kunststof «te.
Grot* kollektie
keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavulzen: duizenden
mogelijkheden
Open haarden.
hout/ gas/
elektrisch
Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak
en ramen.
Tulnartlkelen:
bloembakken,
banken, vijvers,
tegels, patioblokken

Zaterdag 5 mei

jongens van 16a 17 jaar
die vleesvakman
willen
worden.
* Meisjes zijn uiteraard óók van harte welkom!

WftT DOE JE ALS JE 16 OF 17BENT
EN VAN SCHOOL GAAT?
Als je straks je school gaat verlaten, weet je misschien nog
niet precies wat je gaat doen. Wie weet, kunnen wij je helpen
bij het maken van je keuze. Al vraag je natuurlijk direct: wie zijn
jullie dan wel? En: wat hebben jullie me te bieden?
Wij zijn Coveco, een naam in de Nederlandse vleesverwerkende industrie. Een bedrijf dat zich bezig houdt met de
vervaardiging en verwerking van vlees en vleesprodukten,
met ongeveer 3.000 mensen in dienst en heel Nederland als
werkterrein (behalve Noord-Brabant).
We hebben bedrijven in Assen, Borculo, Twello, Weert en
Wierden, ons hoofdkantoor staat in Arnhem.
Dat was Coveco. Maar nu: wat hebben we jou, als schoolverlater van 16 of 17 jaar, eigenlijk te bieden.
Welnu, je hebt je opleiding (L.L.S., L.B.O., L.H.N.O.,
M.A.V.O.), je wilt gaan werken maar je weet nog niet waar.
Kom dan eens praten. We hebben werk voor je plus een
vakgerichte opleiding in één van onze bedrijven via een
landelijk erkend leerlingenstelsel.
De opleiding bestaat uit een primair gedeelte, mogelijk een
voortgezet gedeelte, een gedeelte praktijk en een gedeelte
theorie.
Onze instructeurs staan voor je klaar, ook als je vooropleiding
niet voldoende is (dan hoef je nl. alleen de praktijk te doen).
We hebben vooral belangstelling voor 16- of 17-jarigen.
Als je interesse hebt of meer wilt weten over opleiding en
mogelijkheden binnen ons bedrijf, dan kun je op onderstaande
adressen alle informatie krijgen die je hebben wilt.

Coveco N.V., Parallelweg 21, 7271 VB Borculo,
Telefoon 05457-2885.

Donderdag 19 april 1979
41e jaargang nr. 6

Derde blad CONTACT - VORDEN

men aan de voorrondes van de Achter- Enkele stukjes sportnieuws die vorige voor Dinxperlo een koud kunstje het 0-2; Dimmendaal - A. Graaskamp 2-0.
hoekse jeugdkampioenschappen. Door week wegens plaatsgebrek niet geplaats spel onder controle te houden. In de
eerste helft viel er voor het publiek De uitslagen van de jeugd luidden als
V.T.P. waren hiervoor ingeschreven werden:
weinig te genieten. Na een half uur volgt: A. Plijter - R. Brummelman 1-1;
André Jas; Bob van Goethem; Jolanda
spelen nam Dinxperlo met 0-1 de leiding G. de Jonge - B. Nuesink 0-2; W.
Klijn; Ton en Hans van Snellenberg;
Ruud Ubbink en Peter Tuin. Uitgezon- A.Z.S.V. 12 - Sv. Ratti l afd. zaterdag. doordat Harry van Dillen goed profi- Rietman - N. de Klerk 2-1; E. Bruinsma
derd Peter Tuin, moesten de Vordense Sv. Ratti heeft toch de volle winst mee teerde van slecht wegwerken in de - E. Brummelman 2-1; G. de Jonge - B.
jongelui allen in de voorronde afhaken. naar huis kunnen nemen, tegen de toch Vordense defensie. De thuisclub kon de Jonge 0-2; R. Mullink - J. Sluter 0-2;
Peter Tuin bereikte via drie overwinnin- altijd zeer lastige tegenstander A.Z.S.V. hier enkel een schot van Theo Schots- H. Dijk - G. Brummelman 0-2; J. Dijkgen de halve finale die hij eveneens 12 met 2-0 te winnen. De wedstrijd liep man, dat rakelings langs ging, tegenover G. Brinkman 2-0; R. Bouwmeester - M.
winnend wist af te sluiten. In de finale volgens verwachting. Sv. Ratti trof een stellen.
Boerkamp 2-0; F. Rouwenhorst - R.
die wegens het slechte weer in de zeer harde, tegenstander en kreeg het
Mullink 2-0; N. de Klerk - H. Dijk 2-0;
sporthal gespeeld moest worden stuitte daarom ook zeer moeilijk. Toch was het In de tweede helft speelden de gasten W. Rietman - R. Eckringa 2-0; M.
hij op Wilfried Koerselman uit Terborg, na een half uu spelen 1-0, omdat J. beduiden beter. Veelal via de snelle Bulten- H. Hoekman 0-2; R. Bouwmeisdie door een grotere routine duidelijk Nijenhuis een vrije schop mocht nemen rechtsbuiten Harry van Dillen ontston- ter - R. Bruinsma 2-0; J. Slutter - B.
De Vordense auto- en motorclub "De
beter was dan Peter Tuin. Niettemin kan die bij H. Eggink terecht kwam en geen den er enkele hachelijke situaties voor Nuessink 2-0; G. de Jonge - M. BoerGraafschaprijders" organiseert zaterdag
een tweede plaats bij de Achterhoekse fout maakte en onhoudbaar scoorde. De het Vorden doel. Twintig minuten voor kamp 0-2; F. Rouwenhorst - B. de Jonge
21 april een onderlinge clubtrial. Henk
kampioenschappen bijzonder eervol - wedstrijd kreeg hierna geen vriendelijker tijd kwam laatste man Herman Beerning 2-0; H. Hoekman - W. Rietman 0-2; E.
Oonk en Henk Brunsveld hebben op het
aanzicht maar Sv. Ratti bleef rustig door naar voren die doelman Harms geen te Velthuis - R. Mullink 2-0; N. de Klerk
worden genoemd.
militair oefenterrein een interessant parvoetballen, maar kon pas 5 minuten schijn van kans gaf 0-2. Een aarzeling in - M. Bulten 0-2; R. Bruinsma - B.
koers uitgezet. De trial omvat tien
voor het eindsignaal de zege veilig stellen de Dinxperlo-defensie stelde Bennie Nuesink 1-1; M. Bulten - W. Rietman
non-stops per ronde, terwijl aan het eind
omdat er paniek in de verdediging ont- Wentink in staat de achterstand tot 1-2 0-2; A. Plijter - P. Eckringa 2-0; E.
een snelheidsproef over twee ronden
stond kon H. Eggink via een A.Z.S.V. te verkleinen. Even later leek Gerard Bruinsma - E. Brummelman 0-2; E. te
gehouden zal worden.
Groot volleybaltoernooi Dash
speler opnieuw scoren 2-0.
Rexwinkel het pleit te beslechten. Een Velthuis - B. de Jonge 2-0; N. de Klerk Op zaterdag 19 mei a.s wordt door de
fraaie
lob van hem ging weliswaar over R. Brummelman 0-2; A. Plijter - W.
Zterdag 28 april organiseert "De Graafvolleybalvereniging Dash het jaarlijkse Hierdoor heeft Sv. Ratti een moeilijke doelman Harms heen maar ook over het Rietman 2-0; M. Bulten - H. Dijk 2-0.
Ratti - OBV 1-3
schaprijders" voor de betrouwbaarvolleybaltoernooi georganiseerd. Het is
heidsrittenrijders een zogenaamde 3,5 Ratti heeft het op tweede paasdag niet nu al weer voor de 9e keer dat een der- klip overwonnen en blijft de koppositie doel. Tien minuten voor tijd werd de
uurs wedstrijd. Op 12 mei vindt de kunnen bolwerken tegen leider OBV. Al gelijk toernooi door v.v. Dash wordt behouden. Hetzelfde deed ook Sv. Ratti doorgebroken Harry van Dillen onregeleerste ondelinge crosswedstrijd plaats op binnen tien minuten wist B. Overbeek georganiseerd. Het gebeuren heeft 2 dat met een verdiende 3-0 overwinning mentair door doelman Harms afgestopt.
het Delden-circuit. 19 mei is er een de Rattianen de leiding te geven, een plaats op de sportveden van de v.v. op Gazelle Nieuwland 3 de koppositie in De terecht toegekende penalty werd
door Frans Regelink evenwel te zacht
twee-uurs cross eveneens op het circuit strafschop werd resoluut benut. Enkel Vorden en voor dit evenement zijn ruim de 2e klas afd. zaterdag behoud.
"Delden". Dinsdag 8 mei en dinsdag 29 minuten later lag de gelijkmaker al 150 teams uitgenodigd uit promotie- Dinxperlo wint verdiend met 1-2 in genomen, waardoor Wim Harms met Nederlaag voor Vordense dames tegen
een snelle reaktie de bal naast kon Barneveld
mei wordt gecrossd tegen "Hamac" uit achter doelman Huitink, gescoord door klassen en Ie, 2e en 3e klasse. Ook voor Vorden
de
snelle
OBV-middenvoor
1-1.
Na
de
tikken. Het bleef zodoende 1-2.
Harfsen.
De dames van Vorden hebben zaterdagVorden heeft zondagmiddag de compethee was de thuisclub duidelijk sterker, de recreanten is er de mogelijkheid om
avond de in Zutphen gespeelde competitiewedstrijd op eigen veld tegen Dinxin
toernooiverband
te
spelen.
maar had de arbiter kennelijk niet op
titiewedstrijd tegen DWK uit Barneveld
perlo met 1-2 verloren. Gezien het
zijn hand. Bij een hoge voorzet van
met 1-2 verloren. In de eerste speelwedstrijdbeeld een uitslag waarbij de
De
wethouder
van
sportzaken
dhr.
rechts duwde een kluwen van OBVVoor
de
onderlinge
damcompetitie
van
periode
nam DWK in deze gelijk opbezoekers
in
feite
te
weinig
kregen.
De
Lichtenberg
zal
's
morgens
het
toernooi
Voor de onderlinge damcompetitie van spelers de Ratti-doelman opzij en met
de
damvereniging
DCV
werden
de
volgaande
wedstrijd
met 0-1 de leiding,
thuisclub
brouwde
er
aanvallend
bitter
officieel
openen.
De
entree
is
gratis
de vordense damvereniging DCV werden een onnozel tikje was het 1-2. Even later
weinig van en aangezien ook het mid- gende wedstrijden gespeeld: ter Beest - waarna Hermien Tiessink in de tweede
zodat
dit
voor
het
publiek
geen
beletsel
de volgende wedstrijden gespeeld.
scoorde OBV in off-side-positie de stand
F. Rouwenhorst-R. Bruinsma 0-2, J. naar 1-3, zonder dat de scheidsrechter mag zijn om massaal naar dit toernooi te denveld een off-day had (aanvoerder Wentink 2-0; Lankhaar - Sloetjes 1-1; periode gelijk maakte 1-1. In de derde
André te Velthuis werd halverwege de Ruesink - H. Graaskamp 1-1; Krajen- periode werd de einstand 1-2 reeds
Eggink-D. Hoekman 0-2, E. Brummel- ook maar reageerde op het hevige komen kijken.
tweede helft zelfs vervangen) was het brink - Breuker afg.; Hulshof - Hoenink bereikt.
man-A. Plijter 0-2, H. Dijk-R. Brum- vlaggen van de grensrechter en de promelman 0-2, J. v.d. Kamer-B, de Jonge testen van spelers. OBV was gemakke- Dames van Dash passeren Avanti |loS
^r
^f
Tf
^—
chem]
2-0, R. Bouwmeister-E. Hengeveld 2-0, lijk aan de punten gekomen.
G. Brinkman-H, v.d. Kamer 2-0, P.
In de laatste competitie-wedstrijd van
Eckringa-H. Hoekman 0-2, H. Hoek- SCS - Ratti 1-2.
dit seizoen lieten de dames van Dash
man-A. Plijter 2-0, J. Dijk-J. v.d. Zaterdagavond speelde Ratti een inhaal- zich in de 3e divisie van de goede kant
Kamer 2-0, P. Eckringa-E. Brummel- wedstrijd in Laag-Soeren tegen hekke- zien. Voor de wedstrijd stond Dash me',
waardevaste verzekering
man 2-0, H. v.d. Kamer-j. Eggink 0-2, sluiter SCS. Het werd een magere 1-2 een punt verschil achter Avanti. D<
tegen
kosten van
R. Bouwmeister-G. Brinkman 2-0, J. zege voor de groenwitten, die hiermee dames van Dash pakten het de afgelo
begraven en cremeren
Slütter-W. Hengeveld 2-0, G. Brum- ook het degradatiespook nog niet heb- pen zaterdag in de Vordense sportzaal
melman-H. Dijk 2-0, R. Bouwmeister- ben gekeerd. In de eerste helft wist Ant.- meteen goed aan. Dit leidde tot eer
Inlichtingen: A.G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden. Tel. 05752-1844
H. v.d. Kamer 2-0, F. Rouwenhorst-J. Peters de score te openen 0-1. Bij Ratti 15-13 set-overwinning. Voor Avanti wa*
Slütter 1-1.
waren de geblesseerde Ruud en Rob dit een morele klap, zodat het in de 2t
Heuvelink vervangen door Jos Jansen en set aa^felagen speelde en zich be
Peter Koers. Na de thee wist SCS door trekkel^Rnel gewonnen gaf 15-7. In ck
middel van de linksbuiten de stand 3e set rfipte Avanti alle reserves bijeen
Uitslagen Vorden:
gelijk te maken 1-1 en scoorde Theo vooral ^ÊLmentaal opzicht. Zodoende
A.S. l - Vorden l 1-1,Vorden 2 - Longa Polman de winnende gaol voor de kon Av^Ri deze set pakken met 15-7.
De 4e set moest dus een krachtmeting
4 0-0, Zutphania 2 - Vorden 3 1-6, Sp. Kranenburgers 1-2.
worden. Dash speelde met twee reserves,
Rekken 2 - Vorden 43-1, Vorden 5 t.e. Mirjam Heuvelink en Ineke RietErica 4 2-3, De Hoven 8 - Vorden 6 2-3, Uselboys l - s.v. Ratti l afd. Zat. 0-1
OYÓTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TÖYÖTA
Beste maatje* roet jonge voeten!
In een harde en grimmige wedstrijd, man, hetgeen bepaald geen verslechteWarnsv. 5 - Vorden 7 1-0.
vooral van de kant van Uselboys, heeft ring van het spel betekende. Er werd
Uitslagen Ratti
Afd. Zaterdag: s.v. Ratti l - Uselboys l de s.v. Ratti toch 2 punten kunnen goed aanvallend gespeeld met af en toe
Vooraan in schoenmode
een aanval uit de tweede linie. Das!
1-0, s.v. Ratti 2 - Eefde 35-1, Sp. pakken.
Dorpsstraat 4, Vorden.
Ambon 3 - s.v. Ratti 3 16-4: Afd. Halverwege de 1ste helft kon s.v. Ratti pakte de 4e set met 15-12, zodat een 3-]
Tel.
1342
^ J 33 F volledige garantie
zege
op
Avanti
werd
behaald.
de
leiding
nemen
door
attent
reagerem
Jeugd . Zelos al - s.v. Ratti al 14-0,
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
s.v. Ratti bl
Erica b2 1-4, KI. vam J. Nijenhuis: 0-1. Na de thee had
Dochteren cl - s.v. Ratti cl 2-2. Afd. het geheel erg weinig meer met voetbal
kilometers. Bedrijfswagens (benziZondag: s.v. Ratti l - OBV l 1-3, s.v. te maken. De Uselboys gingen er veel te
ne en diesel) 100.000 km.
Ratti 2 - Voorst 6 4-2, SCS l - Ratti l hard in en dit leidde tot blessures voor
Door
ons
enorm
groeiend
orderpakket
en
mede
in
verband
1-2. Afd. Dames: s.v. Ratti 2 - Markelo verscheidene Ratti spelers. Het gevolg
met onze uitbreiding van een filiaal te Zutphen vragen wij
was dat men meer op elkaar ging letten
20-8.
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 4-drs. ... 1978
met spoed
dan op de bal. Men was daarom ook erg
Programma Vorden
TOYOTA Cressida De Luxe
1978
DonderdagtVorden 2 - Neede 2, Vorden blij toen de scheidsrechter voor de
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé. . . 1977
laatste
maal
floot.
Ondanks
deze
2
3 - Voortst 4, Vorden 4 - Deo 3.
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé . . . 1 976
Zondag: Witkampers l - Vorden l, punten is het een wedstrijd om maar
FORDTaunus lóOOLKombi
1976
Brummen 4 - Vorden 3, Noordijk 2 - zogauw mogelijk te vergeten.
VOLKSWAGEN
POLO
L
1977
voor ons magazijn
Vorden 4, Vorden 5 - Ratti 3, Vorden 6 CITROEN 2CV6
1977
Baakse Boys 4, SHE 5 - Vorden 7,
SIMCA1100GLS
1976
Wij beschikken over een moderne programVorden 8 - Eerb. 7.
MAZDA 818 Coupé met schade
1974
Programma Ratti
masnijder en afwerkingsmachines;
FIAT 128
1973
Tweede plaats voor Peter Tuin b'\\
Afs. Zaterdag:s.v. Ratti l - A.Z.S.V. 11, Achterhoekse JeugdtennisTOYOTA Corolla 1200E
1976 - '77 - '78
D.Z.C. 4 - s.v. Ratti 2, D.Z. C. 5 - s.v. kampioenschappen
VOLKSWAGEN 1600 Variant
1971
Ratti 3.
MERCEDES 206 D Bestel
Het tennisseizoen in Vorden is geopend
Afd. Jeugd:Henk al - s.v. Ratti al, s.v. met een jeugdtoernooi, waarbij door de
Verlengd en verhoogd
1976
Ratti bl - Gaz. Nieuwl. bl, Gaz. deelnemende jongens en meisjes enthoubij ons wordt kwaliteitswerk gemaakt op
Nieuwl. cl - s.v. Ratti cl.
siast werd gestreden. De uitslagen waren
onze GTO-en Roland-persen.
Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) Afd. Zondag: s.v. Ratti l vrij, s.v. Ratti bij de oudste categorie jongens: 1. Ton
2 - Warnsveldse Boys 6, Vorden 5 - s.v. van Snellenberg; 2. Peter Tuin.
Vorden
- Ruurlo - en Zieuwent.
Aanmelden:
Ratti 3.
Meisjes: 1. Karin Klijn; 2. Jolande
Afd. Dames: Lemelerveld l - s.v. Ratti K lij n.
l, s.v. Ratti 2 vrij.
Jongste categorie: 1. Mark Breunis; 2.
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 ^
Robbert Jan v.d. End.
postbus 22 - 7250 aa vorden
Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.
AD [Aalten] - Vorden M
Voorts werd er door enkele jeugdleden
T
&YÓYA
TÓYÓTA YÓYÓTA TOYOTA TÓYÓT
Vorden heeft tweede paasdag niet over van "Vordense Tennispark" deelgenogeluk te klagen gehad dat aan de
competitiewedstrijd tegen AD uit Aalten
één puntje werd overgehouden. Niet dat
de thuisclub zoveel beter speelde, maar
het aantal kansen voor AD waren op de
vingers van één hand niet te tellen. De
oorzaa hiervan was het onzekere spel
van de Vordense doelman Bekker, die
de geblesseerde Wim Harms verving.
Gelukkig voor de geelzwarten viel het
verkeerd timen van Bekker uiteindelijk
niet negatief uit. Voor de rust twee hardwerkende ploegen die zelden tot hoogstaand spel kwamen, waarbij wel dient
Persoonlijke bediening
te worden opgemerkt dat de beide
op 1600 m2 meubeltoonzaal
middenvelders André te Velthuis en Bert
Vlogman deze middag beduidend beter
speelden dan in de laatste weken het
Opslag tot 1 jaar gratis
geval was.

'Graafschaprüders'
organiseert clubtrial

naald. André te Velthuis zag een fraai
schot op even fraaie wijze gestopt. Tien
minuten voor rust nam AD een 1-0
voorsprong. Bij een cornerbal op links
werd jeugdspeler Raymond Steegers volkomen vrij gelaten hetgeen bekwaam
door hem werd afgestraft. In de tweede
helft aanvankelijk een gleijkopgaande
strijd. Na vijf minuten werd het 1-1 toen
de Aaltense doelman gradioos over de
bal heen stapte, waardoor Geert Heersink niets anders behoefde te doen dan
de bal in het lege doel te schuiven. Een
cadeautje van jewelste. Vorden bleef
weliswaar na dit doelpunt hard werken
en jagen op een eventueel winnende
treffer, de kansen waren evenwel voor
AD. Op meer dan miraculeuse wijze
bleef het doel van Vorden ongeschonden. Met kunst en vliegwerk en een
fraaie redding van uitblinker Ernst te
Velthuis op de doellijn bleef de schade
beperkt en kreeg AD met 1-1 beslist te
weinig.

Voetbal

Volleybal

Waterpolo

Dammen

Dammen

ZOMER
KOLLEKTIE'79

Voetbal

rena^a

flinke jongeman

Tennis

drukker boekdruk/offset

Onze PAASSHOW duurt
nog t/m zaterdag 21 april

Nadat Eddy Hiddink halverwege de
eerste helft een goeie kans liet liggen,
kroop Vorden aan de andere kant een
paar maal door het oog van de bekende

HELMINK

B.V.

Zutphenseweg 24 - Vorden - Telefoon 05752-1514

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

Bennie Wenting

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TülOTA_ rf T

WULLINK

STENCILPAPIER !- TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA '

jeugdschoenen

Monuta Stichting

DIVERSE AANBIEDINGEN IN:

MASSIEF EIKEN MEUBELEN
MANOU MEUBELEN
BALI BRUIN ESSEN
j
KLEINMEUBELEN
ETC. ETC.

Manchet!
Rockport

Extra voordelige
aanbiedingen
1 kilo andijvie

zonnig
mode

Voorjaarsaanbieding

289

2 kg grote Golden Delicious . . 198
is Maroc sinaasappels

398

WEEKENDAANBIEDING:
Gemend boeket

495

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Bij ons koopt u nu

Stel uzelf eens voor
in di
modelvan soepele
slof met sp
wisselend
kU'urc/jckt.
Klein ufgeron

uw rolgordijn
of zonnescherm

fig.A

uit voorraad en voor zeer

geploo

scherpe prijzen

schouders
en
hrede
ceintuur
voeden er
nog 'n extra
modieus toetxjt
aan toe

EXTRA... tot 31 mei plaatsen
wij deze
fig.B

GRATIS voor U
Wij geven U gaarne
een vrijblijvende prijsopgave.

uw official Rockport dealer
Exclusief voor
verkrijgbaar bij

Vorden.

Alleen

Schoenen
Lederwaren

KKINK

In onze zaak kunt
kennismaken met de

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman

u nu

JALOUETTE!

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Een revolutionaire doorbraak
van Luxaflex op het gebied
van zonnewering

DE GROTE MATEN
SPECIALIST

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Woensdagmiddag geopend!!

Uw zaak

Tennis collectie 79
CONTACT

GEVRAAGD:
voor zo spoedig mogelijk

OL

graag gelezen
Zojuist ontvangen
Met leuke, nieuwe modellen
Kom, vrijblijvend, eens kijken
Nu de meeste keus

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

voor onze zeer moderne
produktiemachines.
Gewenst MTS-niveau of door
ervaring vergelijkbaar niveau.
Leeftijd 25-40 jaar.

Tevens voor onze produktieafdeling
enkele

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

medewerkers

gevraagd
Zutphenseweg - Vorden

Kunstgebittenreparatie

Borstelfabriek

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Ter verzoeke van mevrouw M. H. J. RijnbeekHelmink te Wilp en de heer J. H. M. Helmink te
Winterswijk

Schoenreparatie

BIJ INSCHRIJVING TE KOOP:

bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

WEILAND,
totaal groot 3.32.20 ha,
2 kavels,
elk groot circa 1.10.73 ha.
Inlichtingen te verkrijgen bij - en schriftelijk biedingen te zenden aan:

W. A. BRUINS

voor het nieuws
uit uw eigen streek

Rockport
unisex

Slipper

Clog

HAVO

vnjetijds
voetcomfort
voor werk en
vakantie, thuis
en op reis
natuurlijk van:

urg. Galleestraat 25, Vorden. Tel. 05752-1361

'[autoccasion

Van het zeer gunstig, tussen de Vordense- en de
Hissinkbeek, aan de binnenzijde van de Rondweg te
Vorden gelegen perceel

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

Contact

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

onderhoudsmonteur

w

Te koop gevraagd:
ANTIEK o.a.
- kabinetten
- linnenkasten
- klaptafels
- boerenstoelen
- grootmoederstijdartikelen
Tegen contante betaling.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Bur. v. Grond- en Pachtzaken,
Landgoed- en Bosbeheer,
Henxel 52, 7113 DB Winterswijk, tel. 054305027.

TAPIJT VOORDEEL SHOW
NYLON VELOURS TAPIJT in groen en bruin
"IQ
Adviesprijs 109,Bij ons l %Jg"
NYLON WOONKAMER TAPIJT legklarerug
Adviesprijs 119,-

Bij ons

79.-

WOLLEN BERBER TAPIJT op legklare rug
j OQ
Adviesprijs 239,Bij ons l O%Jf'

ZWAAR WOLLEN NOPTAPIJT
Adviesprijs 359,-

298-

Bij onsi£.«JUf

Nog enkele zeer interessante aanbiedingen in
EFFEN EN GEDESSINEERDE KARPETTEN
Wij zijn uw dealer van
TARKETT, HET ZWEEDSE KWALITEIT PARKET
zeer geschikt voor doe-het-zelvers.
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

met drievoudige zekerheid:
1. Bovag garantiebewijs
2. Fiat dealer-garantie
3. 6 maanden omruil-garantie.
'Als de beste gebrandmerkt1
FIAT 127 groen
FIAT 127 rood
FIAT 127 geel 3-deurs
FIAT 127 rood
FIAT 127 3-deurs groen
FIAT 127 3-deurs geel
FIAT 127 3-deurs special rood
FIAT 127 special 2-deurs groen
FIAT 127 2-deurs geel
FIAT 127 900 L rood 2-deurs 20.000 km. .
FIAT 128 geel
FIAT 128 special geel
FIAT 131 special 1600 cc 2-deurs oranje..
FIAT 132 2000 cc groen metallic
FIAT 124 special rood
MORRIS MIN11000 De Luxe geel
AUSTIN ALLEGRO 1100 De Luxe.. dec.
MAZDA 818 Coupé rood
MAZDA 323 1500 km
DATSUN 100A beige-geel
PEUGEOT 304 SLS groen metallic
SIMCAHOOGLSgroen-metallic

1973
1974
1974
1972
1975
1975
1975
1977
1977
1978
1972
1974
1977
1978
1972
1975
1975
1974
1977
1977
1977
1975

UUEJU
Specialisten met aandacht voor u.

Autobedrijf Teger B.V.
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426

Weekendreklame

Mocca boomstam
Restant paaseitjes

uw official Rockport dealer

Exclusief voor Vorden. Alleen verkrijgbaar bij

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
Woensdagmiddag geopend!!

GEVRAAGD: ENIGE VAKBEKWAME

TIMMERLIEDEN
EN
METSELAARS

voor onderhoud en renovatiewerken.

Loon + reiskosten volgens afspraak.
Aanmelden dagelijks aan ons kantoor.

LEKKER VOORDELIG!!
AANNEMERSBEDRIJF
BANKETBAKKERIJ

Burg. Galleestraat - Vorden - Tel. 1750

PETERS
JUTLANDSESTRAAT2

SPECIALITEIT ZWANENHALZEN

(zijweg Gerritsenweg industrieterrein De Mars)
Telefoon (05750) -1.44.04 - ZUTPHEN

J. WIEKART

