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WV te Vorden stelde zomerprogramma vast
Het bestuur van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer te Vorden heeft de
komende maanden voor de vakantiegangers een aantrekkelijk programma vast-
gesteld. Dinsdagavond 20 juni zal de muziekvereniging "Sursum Corda" met
drumband en majorettes een show geven nabij kasteel Vorden.

De landelijke rijvereniging en ponyclub
"De Graafschap' organiseert zaterdag 24
juni een Kringconcours voor paarden.
Op het programma staan dressuur- en
springwestrijden, welke worden gehou-
den bij de fam. Berendsen aan de van
Lennepweg. Een dag later, op zondag,
zijn de ponies aan de beurt. Zondagmid-
dag 25 juni geeft het Vordens Mannen-
koor een concert bij kasteel Vorden. In
de pauze zal de dansgroep "De Knup-
duukskes" optreden. Dinsdag 27 juni
verdient er een optreden plaats van het
huisvrouwenorkest uit Vorden en de
volksdansgroep "The Castle Eight". Dit
alles vindt plaats in zaal Bakker.

Donderdagavond 29 juni treedt "De
Knupduukskes" en de boerenkapel "De
Achtkastelendarpers" bij het kasteel op.
Donderdag 6 juli komen de Knupduuk-
skes opnieuw aan bod. Tevens zal mevr.
Beckers deze avond achterhoekse verha-
len voordragen. Bij dit alles zal krente-
brood en koffie worden geserveerd.
Zaterdag 8 juli wordt er in het centrum
van het dorp een prettymarkt gehouden
met gezellige muzie, antiekverkoop en
diverse attrakties. Dinsdag 11 juli wordt

er een grote boerenbruiloft gehouden op
de boerderij "Het Schimmel" nabij
kasteel Vorden. Medewerking zal wor-
den verleend door "De Knupduukskes"
en de boerenkapel. De bruiloftstoet zal
die avond vertrekken vanaf het gemeen-
tehuis.

Dinsdagavond 18 juli staat een Gelderse
avond op het programma, eveneens bij
boerderij "Het Schimmel". Ds. Krajen-
brink zal voor de pauze Achterhoekse
verhalen vertellen. Na de pauze treden
de "Knupduukskes" op. Op 20 t/m 22
juli is er in de kom van het dorp een
groot Lunapark met diverse attrakties.
Donderdag 20 juli wordt er tevens een
braderie gehouden. Woensdagavond 26
juli worden de kampioenschappen van
Vorden touwtrekken gehouden nabij het
tennispark. Donderdag 27 juli is er
wederom bij het kasteel Vorden een
optreden van de boerendansgroep "De
Knupduukskes" en de boerekapel "De
Achtkastelend arpers "

Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30
juli vindt het jaarlijkse achtkastelen-
weekend plaats van de V.A.M.C. "De

Graafschaprijders". Voor dinsdagavond
l augustus staat de welbekende Staring-
avond op het programma met een korte
wandeling naar het kasteel en door het
fraaie park rondom kasteel de Wilden-
borch. Deze avond zal verzorgd worden
door de heer van Roekei uit Zelhem en
ds. Krajenbrink.

De aanspanning "In de Reep'n" organi-
seert op zondag 13 augustus een kaste-
lentocht voor aanspanningen met his-
torische rijtuigen. Zaterdag 5 augustus
wordt een avondwandeling gehouden,
vanaf "t Wapen van 't Medler". Tevens
zullen deze zomer een drietal orgel-
concerten worden gegeven in de Ned.
Hervormde Kerk. De data zullen nog
nader worden bekend gemaakt. Te
beginnen op woensdag 14 juni zal er elke
woensdagmiddag een achtkastelenfiets-
tocht plaats vinden onder deskundige
leiding. Bij slecht weer zal er voor een
alternatief worden gezorgd in de boerde-
rij bij kasteel Vorden. De laatste fiets-
tocht wordt gehouden op 30 augustus.
Te beginnen op maandag 26 juni en te
eindigen op 7 augustus zal er elke
maandagavond een avondwandeling
worden gehouden op het landgoed "Den
Bramel". Voorts zal er op bepaalde data
het pinetum op het landgoed de Belten
te bezichtigen zijn, alsmede het park bij
kasteel de Wiersse.

Graafschaprijders
in aktie
op Koninginnedag
Op verzoek van de Oranjecommissie in
Vorden zal de Vordense motorclub "De
Graafschaprijders" in het kader van de
Oranjefeesten een deel van het program-
ma voor haar rekening nemen. Het ligt
in de bedoeling om op een circuit in
Vorden onderlinge clubwedstrijden te
organiseren voor de klasse jeugd en voor
rijders in de A- en B- klasse. Aan het
eind van de middag zal er nog een
bepaalde stunt worden uitgevoerd. Men
kan deze, naar het zich laat aanzien,
spannende crosswestrijden gratis bezoe-
ken.

Zeskamp Vorden
met voorrondes
Gezien het grote aantal deelnemende
ploegen zijn de organisatoren van de
zeskamp te Vorden genoodzaakt om
voorrondes te houden, teneinde tijdens
de finale op zaterdagmiddag 20 mei zes
teams aan de start te krijgen. In totaal
zullen 16 teams om deze finaleplaatsen
gaan strijden. Dezer dagen zijn de
ploegen bijeen geroepen voor de loting
waarbij tevens instrukties werden gege-
ven over de wijze waarop gestreden moet
worden.

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.

1. Bezichtiging kasteel.
2. Enkele artikelen uit de "Algemene
Subsidieverordening Vordense Vereni-
gingen 1976".

Ad. 1. Bezichtiging kasteel.
Na een vlot verlopen restauratie en
verbouw is het zover, dat kasteel Vorden
met bijgebouwen officieel als huis van
onze gemeente in gebruik kan worden
gesteld. Zoals u ongetwijfeld reeds hebt
gelezen zal deze officiële ingebruik-
stelling plaats vinden op 12 mei a.s. door
H.K.H. Prinses Beatrix, vergezeld door
Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden.
Hierover zullen nog nadere medede-
lingen volgen. Het gemeentebestuur wil
thans gaarne de inwoners in de gelegen-
heid stellen het kasteel en het koetshuis
ook van binnen te bezichtigen. In de
week van 17 t/m 21 april worden de
leerlingen van de in de gemeente geves-
tigde basisscholen en scholen voor voort-
gezet onderwijs in klassikaal verband
verwacht.
Op dinsdag 16 mei t/m zaterdag 20 mei
van 8.30 uur tot 15.45 uur en op
vrijdagavond 19 mei, kunnen de inwo-
ners van 13 jaar en ouder in het kasteel
en koetshuis een kijkje nemen.
Wij verwachten, dat er voor deze bezich-
tiging grote belangstelling zal bestaan.
Om een zekere spreiding van het bezoek
te bereiken, hebben wij gemeend toe-
gangsbewijzen (uiteraard gratis) uit te
moeten geven, vermeldende dag en uur
waarop het kasteel kan worden bezich-
tigd. De bezoekers kunnen dit dan ook
in een iets rustiger sfeer doen. Het is de
bedoeling iedere 45 minuten 3 groepen
van elk ten hoogste 25 personen rond te
leiden. Om tot een groepsindeling te
komen willen wij onderstaande procedu-
re volgen:
Aan alle inwoners van Vorden is (wordt)
een brief gezonden met daarop een
strook waarop u, indien u het kasteel
wenst te bezichtigen, uw naam, adres en
gezinssamenstelling kunt vermelden. Bij
u inwonende, in het bevolkingsregister
van Vorden opgenomen, personen kunt
u eveneens op deze strook vermelden.
Tegen inlevering van deze strook kunt u
de benodigde toegangsbewijzen afhalen
op onderstaande adressen:
In café Eijkelkamp op 2 mei 1978 tussen
15.00 en 17.00 uur. In de school op de
Kranenburg op 2 mei 1978 tussen 18.30
en 20.30 uur. In de kantine van de sport-
zaal aan het Jebbink op 3 mei 1978
tussen 16.00 en 21.00 uur.

Op de toegangsbewijzen staan datum en
uur gedrukt. Bij het afhalen van de
kaarten kunt u uw voorkeur te kennen

geven voor een bepaalde dag en uur.
Uiteraard is het slechts mogelijk 75
kaarten per 45 minuten uit te geven. Het
is daarom dat wij u met klem verzoeken
zoveel mogelijk uw keuze te bepalen op
de geplande werkdagen, zodat de zater-
dag en ook de vrijdagavond bestemd
kunnen worden voor inwoners die op de
werkdagen beslist verhinderd zijn. Wan-
neer u allen uw medewerking hieraan
geeft zullen teleurstellingen worden
voorkomen. Gaarne heten wij u op één
van voornoemde data welkom in ons
kasteel/raadhuis.

AD. 2. Enkele artikelen uit de "Algeme-
ne Subsidieverordening Vordense Vere-
nigingen 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 vereni-
gingen, al dan niet rechtspersoonlijkheid
bezittend, stichtingen, plaatselijke afde-
lingen 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 verenigingsaktivi-
teiten hebben toevertrouwd aan een
persoon of personen, die daarvoor naar
het oordeel van burgemeester en wet-
houders voor wat opleiding en ervaring
betreft bevoegd is c.q. zijn;
c. naar het oordeel van burgemeester en
wethouders voldoende aktiviteiten ont-
plooien.

De aanvraag om subsidie 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. verenigings-
jaar en, indien mogelijk, de balans op de
laatste dag van het kalender- of vereni-
gingsjaar;
e. een verslag van de secretaris of de met
hem, naar het oordeel van burgemeester
en wethouders, gelijk te stellen funktio-
naris, 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 begrotings-
posten;
g. de muziekverenigingen, die voor een
"bijzondere" subsidie in aanmerking
wensen te komen dienen bovendien nog
te overleggen een inventarislijst van alle
muziekinstrumenten per l januari van
het jaar waarover subsidie wordt ver-
langd en vermeldende per muziekinstru-
ment het jaar van aanschaffing, aan-
schaffingsprijs en indien mogelijk het
(garantie) nummer per muziekinstru-
ment.

De vereniging, die voor subsidie in aan-
merking wenst te komen en waaraan nog
nimmer subsidie is toegekend, is ver-
plicht bij de eerste aanvraag over te
leggen de statuten en/of het reglement
van de vereniging en overigens de be-
scheiden als onder a t/m g genoemd.
Niet voor subsidie in aanmerking komen
verenigingen die, naar het oordeel van
burgemeester en wethouders:
a. zijn gericht tegen het wettig gezag, de
goede zeden en/of de bestaande maat-
schappelijke orde;
b. geen voldoende verantwoord finan-
cieel beleid voeren;
c. in een zodanig financiële positie
verkeren, dat subsidiëring overbodig
moet worden geacht;
d. niet genoegzaam alle geschikte mid-
delen hebben aangewend om het in-
komstenpeil te verhogen;
e. uitsluitend binnen het verband van
een kerkgenootschap of geloofsgemeen-
schap, schoolverenigingen, politieke par-
tijen en vakverenigingen werkzaam zijn.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van
het verzoek om subsidie stellen burge-
meester en wethouders het bedrag van
het subsidie vast en wordt tot uitbetaling
daarvan overgegaan. De subsidie be-
draagt nooit meer dan het tekort blij-
kens de rekening van baten en lasten
over het verenigingsjaar.

Belanghebbenden kunnen binnen twee
maanden na verzending van het besluit
van burgemester en wethouders, inhou-
dende dat geen subsidie wordt verleend

dan wel een subsidie wordt verleend
onder voorwaarde(n), beroep tegen dat
besluit instellen bij de gemeenteraad. De
gemeenteraad beslist binnen drie maan-
den na verzending van het beroepschrift.
Burgemeester en wethouders gaan bij de
vaststelling uit van de subsidie-norm van
de volgende grondslagen:
a. 30% van de jeugdcontributie;
b. 15% van de overige contributie en
donatie-opbrengsten;
c. 15% van de kosten van de bevoegde
leiding;
d. 15% van de kosten van de ver-
schuldigde zaal- of terreinhuur of 15%
van de jaarlijkse vaste kosten van in
eigendom toebehorende gebouwen waar-
bij rekening is gehouden met eventueel
verkregen investeringsbedragen en ver-
minderd met de daartegenoverstaande
inkomsten.

De vereniging, die subsidie vraagt, is
verplicht aan burgemeester en wethou-
ders, of. aan één of meer door hen aan te
wijzen ambtenaren, te allen tijde inzage
van kas, boeken en overige administatie,
alsmede alle inlichtingen te geven, welke
van haar in het belang van een goede
subsidiëring worden gevraagd. Burge-
meester en wethouders kunnen aan niet,
of niet behoorlijke nakomingen van deze
verplichtingen het verlies van aanspra-
ken op subsidie over het jaar, waarop
deze aanvraag betrekking heeft, ver-
binden.

Burgemeester en wethouders kunnen
aan de verlening van een subsidie op
grond van deze verordening nadere voor-
waarden verbinden. Deze voorwaarden
kunnen ondermeer betreffen:
a. het alsnog verkrijgen van rechts-
persoonlijkheid door een vereniging, die
nog niet in het bezit daarvan is, of het
alsnog inschrijven in het Centraal Stich-
tingen register door een stichting;
b. het geven van uitvoeringen, voorstel-
lingen of concerten in het openbaar;
c. het minimum aantal leden en/of
jeugdleden dat een vereniging zal moe-
ten tellen, zulks afhankelijk van de aard
en de werkwijze van de betrokken
vereniging;
d. de verplichting voor sportverenigin-
gen tot het regelmatig doen onderwer-
pen van haar leden aan een medische
sportkeuring;
e. het afsluiten van die verzekeringen,
welke door burgemeester en wethouders
noodzakelijk worden geoordeeld;
f. het beleggen van reserves in daartoe,
naar het oordeet van burgemeester en
wethouders, concreet aanleiding geven-
de gevallen, (wordt vervolgd).

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Bij deze loting zijn in poule A onder-
gebracht: Jong Gelre l; Vaarwerk; Spar-
ta; voetbalver. "Vorden"; Dostal en
Dash. Op woensdag 17 mei worden de
volgende wedstrijden gespeeld: Jong Gel-
re l - Vaarwerk; Dostal - Dash; Sparta -
v.v. Vorden. In poule B zijn de volgende
teams ondergebracht: poloclub "Vor-
den"; tennisver. VTP; Ratti l en Ratti 2
en Flash. Hier komen tegen elkaar uit op
donderdag 18 mei: VTP - Ratti 1; Flash -
Ratti 2. Gezien het oneven aantal teams
in poule B (hetzelfde geldt voor poule C)
zullen de clubs hier individueel worden
beoordeeld.

In poule C tenslotte zijn ondergebracht:
Jong Gelre 2; De Graafschaprijders;
Hulshof; Enzerinck; CJV. Op vrijdag-
avond 19 mei komen tegen elkaar uit:
Jong Gelre 2 - Enzerinck en De Graaf-
schaprijders - CJV. Voor de finale zijn
een aantal prachtige bekers beschikbaar
gesteld door de organisatoren.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
Onze hartelijke gelukwensen.
Deze week, donderdag 20 april, viert de
Vordense Bejaardenkring z'n 20-jarig
bestaan. Tegen het einde van de middag
zitten de leden, samen met enkele
gasten, aan een feestelijke broodmaal-
tijd in de zaal van "Het Wapen van
Vorden." 's Avonds is er een toneelavond
in de grote zaal van het Jeugdcentrum
aan de Insulindelaan. Alle ouderen uit
de hele gemeente zijn die avond hartelijk
welkom. Op deze plaats willen we graag
onze hartelijke gelukwensen aanbieden
aan de nog jeugdige (20) Vordense
Bejaardenkring, die om de veertienda-
gen op de donderdagmiddag pleegt
samen te komen.

Bazar voor Kerk in Subotica.
Namens de "Subotica-groep uit Vorden"
geven we graag en NODIGEND het
volgende bericht aan u door: De Bazar
voor de Kerk van Ds. Lajos Poth is
Subotica (én om het mogelijk te maken
gasten te nodigen uit Subotica en uit
Boedapest) zal gehouden worden op
VRIJDAGAVOND 21 APRIL vanaf
zeven uur in "de Voorde", Kerkstraat
15, achter de kosterswoning. Voor deze
bazar kunt u geschenken, prijzen, atten-
ties, gebak enz. afgeven vrijdagmorgen
van 10-12 uur en vrijdagmiddag van 2-4
uur; ook in "de Voorde", (zie ook de
advertentei).

Wijkavond Hervormde kerk.
Voor het dorps-gedeelte van de Zutphen-
séweg zal D.V. op dinsdagavond 25 april
een wijkavond gehouden worden ten
huize van de familie Tragter, Zutphense-
weg 85. De wijkouderling, de heer J.
Bosman nodigt de gezinnen nog nader
uit en/of heeft dit reeds gedaan. Dit is
voorlopig dan de laatste wijkavond van
de Hervormde gemeente.

Inleveren copij Hervormd Kerkblad.
Ds. Veenendaal vraagt ons mee te delen,
dat de copij voor het Kerkblad van de
Hervormde kerk (voor het nummer van
de maand mei) ingeleverd dient te zijn
op uiterlij WOENSDAG 26 APRIL. In
het vorige Kerkblad stond abusievelijk
een andere datum vermeld.

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. VeenendaaJ

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. B. Kuhlemeier; kinder-
nevendienst. 19.00 uur Ds. F. D. Rooze.
Eefde/Gorssel.

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. van tongeren.

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
H. J. Ros, Gaanderen. Tel. 08350-4657;
M. H. van Muiswinkel, Borculo. Tel.
05457-1981.

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 vaji 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 Grootbo^ telefoon
05753-1778, elke donderdag&an 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

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

NOODHULPDIENST
Mevr. v. d. Berg, Banenkamp 2,
Vorden. Tel. 6875.

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



SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 05752-1232
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Wij danken u allen hartelijk
voor de beste wensen, alsmede
de vele bloemen en cadeau's
die wij mochten ontvangen
tijdens ons 40 jarig huwelijk

H. Luth
N. A. Luth - Starreveld

Nieuwstad 4 Vorden

Voor de vele blijken van
medeleven en belangstelling
die wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze lieve
vader, groot- en overgroot-
vader

Hendrik Jan Arendsen
betuigen wij u onze oprechte
dank
Uit aller naam:

H. J. Arendsen
Insulindelaan 24

Langs deze weg betuigen wij
onze hartelijke dank, in het
bijzonder Dr. v. Tongeren
voor de vele blijken van be-
langstelling tijdens en na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, moeder en grootmoe-
der
Gerharda Harmina Hulshof -

Hilverink
A. Hulshof
Dick en Joelante
Mathiola

Vorden april 1978
v. Heeckerenstraat 15

Win een taart en een kaart in
de zegelaktie van de Vordense
Winkeliers Vereniging

Kasteel Vorden taart
Banketbakkerij J. Wiekart.

afwezig:
N. J. Edens

tandarts
op vrijdag 21 april en vrijdag
5 mei. Voor spoedgevallen:
tandarts W. F. Haccou, Pr.
Bernhardweg 3 tel. 1908

Roombotercake
't Winkeltje

A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 22
tel. 1877

Win een taart en een kaart in
de zegelaktie van de Vordense
Winkeliers Vereniging

Te koop: Guste schot en
weide pink
B. Antink Maalderinkweg l
Vorden. Tel. 05753-1913.

Kwarkpunten
't Winkeltje

A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 22
tel. 1877 Vorden

Kasteel Vorden taart
Banketbakkerij J. Wiekart

Win een taart en een kaart in
de zegelaktie van de Vordense
Winkeliers Vereniging.

Mokkapunten
't Winkeltje
A. G. Schurink

Burg. Galleestraat 22
tel. 1877 Vorden

te huur gevraagd: stuk
weiland van plm l ha. in de
direkte omgeving van Vorden.
Opgave aan: A. J. Meyer
tel. 05752-1978

te koop: wandel wagen
Ruurloseweg 23

Te koop: g.o.h. Kreidler
bromfiets bj. 1975 D.G.
töjenhuis Schoolstraat 13
Ruurlo

Voor het weekend heerlijke
broodjes

't Winkeltje
A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 22
tel. 1877 Vorden

i

Te koop: eetaardappelen.
[Surprise. Wiersseweg 45,
Ruurlo. Tel. 1525.

Te koop: prima cons. aardap-
pelen pimpernel en poters
H. Meulenbrugge Wiersser-
iroekweg 12, Vorden.

Woningruil:
)oetinchem nieuwe éénge-
dnswoning, 3 slaapkamers,
kote zolder, ƒ 400,- huur
•/mnd. Gezocht ééngezins-
woning in Hengelo, Vorden,
leijenburg. Huur plm. ƒ300,-
wmnd. Brieven onder no. 9-1
«ro Contact, Vorden.

JAN BREKVELD
en
GERDIE BIJENHOF

gaan trouwen op woensdag 26 april a.s.
De voltrekking zal plaats vinden om
13.30 uur in het gemeentehuis te Henge-
lo Gld.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Concordia te Hengelo Gld.

Hengelo Gld. Korenbloemstraat l / Ruurloseweg 12

Toekomstig adres: Maanstraat 32, Hengelo Gld.

Wij gaan trouwen

FRED FRANSEN
en
MARIE BUUNK

U kunt hier getuige van zijn op vrijdag
21 april om 13.30 uur in het gemeente-
huis „Kasteel Vorden" te Vorden.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10, te Vorden.

Van Heeckerenstraat 16, Vorden

Wij gaan wonen De Bongerd 3, Vorden

ALBERT HARTELMAN
en
WILLY DIJKMAN

hopen te trouwen op donderdag 27 april
a.s. om 13.00 uur in het gemeentehuis
"Kasteel Vorden".
De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 13.45 uur in de Christus Koning Kerk
te Vorden door pastoor H. v. d. Werf
en Ds. J. C. Krajenbrink.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in Hotel Bakker te
Vorden.

Toekomstig adres: Hoetinkhof 135, Vorden

Inplaats van kaarten

Zaterdag 29 april hopen wij met Simone ons 12-!/2-
jarig huwelijk te vieren

THEOZENTS
ANNIE ZENTS-BERENDSEN

Ter gelegenheid hiervan houden wij
receptie in zaal Schoenaker, Kranen-
burg, 's avonds vanaf 19.30 uur.

Vorden, april 1978
Larenseweg 3

Daar het ons door de overstelpende blijken van mede-
leven niet mogelijk is ieder persoonlijk te bedanken
willen wij U allen die ons bij het overlijden van onze
lieve man en vader

BERTUS JOHAN MAALDERINK

met hun hartelijke zorg omringd hebben, ons hun
schriftelijke deelneming hebben doen toekomen als-
mede voor de grote en hartverwarmende belangstel-
ling bij de begrafenis betoond van harte dankzeggen.
Het is ons tot grote steun geweest.

G. J. Maalderink-Onstein
Bert

Vorden, april 1978

Heden overleed zacht en kalm na een moedig gedra-
gen lijden onze lieve zorgzame moeder, grootmoeder
en overgrootmoeder

AALTJEN WENTINK
weduwe van H. J. Groot Wassink

op de leeftijd van 86 jaar.

Rust zacht.
Diep betreurd door ons allen.

Vorden: J. Groot Wassink
J. Groot Wassink-Hakken
A. G. Groot Wassink

Lochem: D. Groot Wassink
J. Groot Wassink-Sleumer

Borculo: J. Slagman-Groot Wassink
H. J. Slagman
klein- en achterkleinkinderen

7251 LG Vorden, 15 april 1978
Wiersserbroekweg 18

De rouwdienst zal plaatsvinden op donderdag 20 april
in de Ned. Hervormde kerk te Vorden aanvang 12.00
uur. Waarna de teraardebestelling om 13.00 uur op
de Algemene Begraafplaats aldaar.
Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen
worden daartoe beleefd uitgenodigd.
Na afloop van de begrafenis gelegenheid tot condole-
ren in zaal Smit te Vorden.

Na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden
overleed in het Cannisius ziekenhuis te Nijmegen,
gesterkt door het Sacrament der zieken, mijn lieve
man, onze lieve vader, schoonvader en opa

VINZENZ JOHANN DOSTAL

op de leeftijd van 67 jaar.

C. A. G. Dostal-Aalbers
Th. H. A. Scholten-Dostal
R. G. Scholten
H. A. Dostal
H. A. W. Dostal-Siemens
J. J. Dostal
I. Dostal-Braun
A. C. Span-Dostal
C. M. Span

Vorden, 18 april 1978
Onsteinseweg 20

De H. Eucharistieviering wordt gehouden zaterdag 22
april om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. An-
tonius van Padua te Kranenburg-Vorden, waarna de
begrafenis op het R.K. gedeelte van de Algemene
Begraafplaats te Vorden zal plaats hebben.

^

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in zaal
Schoenaker, Ruurloseweg 64 te Kranenburg-Vorden.

Enige en algemene kennisgeving

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden
van mijn lieve man, onze vader, schoon- en groot-
vader

HARM JACOB NIENHUIS

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden: E. M. Nienhuis-Bos
Aerdenhout: E. G. Tan-Nienhuis

T. L. Tan
Floriaan, Rob

München: R. Geiger-Nienhuis
U. Maass

Vorden, 14 april 1978
Wilhelminalaan 24

De begrafenis heeft inmiddels op de begraafplaats te
Vorden plaats gehad.

,,Vorden helpt kerk
in Subotica"

Bazar
vrijdagavond 21 april van
7-10 uur in "de Voorde"

Goederen kunt u afgeven vrijdag van 10-12 en
van 2-4 uur in "de Voorde".

Komt u ook!?
De Subotica-groep

Tennis collectie 78
Zo juist ontvangen
Met leuke, nieuwe modellen
Kom, vrijblijvend, eens kijken
Nu de meeste keus

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

Gratis proefnummer
van het maandblad
TENNISSPORT
om mee te nemen.

steedc •locltrtffcndl

Jacht- en sportartikelen
Zutphenseweg 9, Vorden.

Monuta Stichting
Voor Uw laatste eervolle verzorging

A. G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden.
Tel. 1844

Wenst U inlichtingen over de eervolle
verzorging en unieke verzekeringsvoor-
waarden van de Monuta Stichting?

Schrijf dan Uw naam en adres op een envelop (geen
postzegel) en richt die aan

MONUTA STICHTING
Antwoordnummer 35, Vorden.

Letters om te borduren!

Overal zet je ze op
op je broek, shirt, agenda, pukkel en
wat niet meer! m ***•
Voor slechts 4f DO

Uw zaak
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

H ENGELO(GLD)TEL.O5753 -1461

Dansen
23 april

Millionares
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Zaterdag 27 mei a.s.

Bal voor gehuwden
Plaats reservering nu reeds mogelijk

Tapijt en gordijnstoffen
altijd goed en goedkoop

HARMSEN VORDEN
Schoolstraat 6-8 - Tel. 05752-1486

'BRONS KOCHT VOOR U 200.000
ECHTE DEIMIM MERK BROEKEN

•/i
•UI t

leuk bedrukte
DAMES SLIPS

198

100% witte katoenen

DAMES
SLIPS
MAAT
42 t/m 50169

zwaar 2 x 2 rib gekleurd
HEREN ONDERGOED
bruin -rood -groen -bleu
geel - orange - zwart - aqua 198
volop gekleurd jongens

ONDERGOED
slip/hemd mt 104 164

2.50
JUPONS
met kantinzet

4.98
uni en gedessineerde

CAMPING
MATRASSEN

1Z95

gekleurd en gedes. meisjes

ONDERGOED
mt. 104-164,alle maten
één prijs!

SLIPS 179
DAMES

ONDERJURKEN
wit skin-bleu, mt 44 52

6.98
grote schitterend
gedessineerde

TAFELLAKENS

PANTY-STUNT!
de beroemde super stretch

FANTY« ra
IN T RODE DOOSJE 4&W CCIlt
niet meer dan 3 per klant- zolang de voorraad strekt

HA...HA...HELE GEKKE STUNT!
uit een fabrieksliquidatie DAMES-en TEENER

MINI ROKKEN
'̂M leVmaar iets leuks van!

nieuw! 100% katoenen -interlock
KINDER T-SHIRTS
KLEUREN; BLEU BEIGE ROOD

BRUIN-MARINE
alle maten één prijs!... 2.98
100 % graslinnen l pers. hagelwitte

LAKENS
140x250
in 2 stuks verpakking 'R STUK

royale leuk bedrukte
1 persoon* (1501250)

LAKENSETS
met bijpassend sloop

1495
voorjaar: kleuren tricot

HEREN
PYAMA'S
maten 41 t/m SS

12L95
BRONS

SUPERMARKT ALBERS. Nieuwstad 5. Vorden.

A O
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BOOMKWEKERIJEN

. G. Spiegelen berg b. v,
Heeft voor u uit voorraad leverbaar:

Visser

Origineel pigskin jack in beige of bruin.
Voorzien van grote klepzakken met aparte

steekzakken. Robuust en sportief.
245,-

Fortex - Selektieve Groep van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381

Welke jongeman
heeft interesse in zeer gevaneert werk in
klein produktiebedrijf met werkingen
van hout en metaal

Naast een goede beloning in andere
arbeid voorwaarden bieden wij de
mogelijkheid om veel te leren.
Leeftijd 18 tot 21 jaar. L.T.S.-oplei-
ding gewenst. Geen millitaire dienst
verplichtingen.

Sollicitaties aan
Ruurlose verpakkingsindustrie

H. J. PARDIJS
De Venterkamp 6, Ruurlo. Tel. 05735-2185

coniferen
vruchtstruiken
heesters

— heide
— vaste planten
— bomen

alles in diverse soorten en rechtstreeks van

de k weker ij

Particulierenverkoop alleen op vrijdag en zaterdag

Ruurloseweg 26

Vorden

Tel. 05752-1464

De Lente
weerspiegeld in de
voorjaarsmode van 't Lievertje.
Zoals in deze katoenen blouse
met colkraagje en een tinneroy
gilet voor 89 gulden, die je kunt
kombineren met de geruite rok
en bijpassende pettycoat van

89 gulden.
"Lievertje"Mode voor Ruur-
lo en omgeving alleen bij

Vrijdags koopavond tot 9 uur
Vanaf l mei zijn wij woens-
dags de hele dag open en
's maandags gesloten

Kom ook even bij COR op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen!

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij
TENKATÉ

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

Ju weel ip
Zeer fraaie, eiken wandkast |̂ J f\ f Iwl M^UJl

met massief front in een /
exclusief Woonvisie-model. Duidelijk een degelijk stuk, puur ambachtelijk vakwerk.

Afmetingen: 166 cm breed, 142 cm hoog en 47 cm diep.irs5.-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Aanbieding

51 cm K.T.V.
Graetz Fanrich
Nu voor. 1298,-

DRAAI JER'S SHOP-CENTRE
Raadhuisstraat 2, Vorden. Telefoon 05752-2124

Speciale aanbieding
Badstof - sweat

SHIRTS
in diverse kleuren met V-hals

35,-

textiel en mode
/choolderman

raadhuisstraat tel 1367 vorden

Rabobank B
geld en goede raad
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G. W. Ëyerkamp secretaris VVV
zal binnenkort worden gehuldigd
"U bent in feite het lichaam van de VW. De man waar alles omdraait. Voor al
hetgeen u voor de vereniging hebt gedaan zullen wij u binnekort in een aparte
bestuursvergadering huldigen". Aldus sprak Burg. MR. M. Vunderink tijdens de
jaarvergadering van het VVV tegen de heer G.W. Ëyerkamp sekretaris van de
vereniging, die 30 jaar deel uitmaakt van het bestuur en daarvan ruim 28 jaren het
sekretariaatschap bekleedt.

Tijdens deze ledenvergadering werd te-
vens het woord gevoerd door de heer H.
Wullink. Hij deed dit namens de Vor-
dense winkeliersvereniging. De heer
Wunderink liet zijn waardering voor het
werk van de heer Ëyerkamp vergezeld
gaan onder het aanbieden van een
boekenbon. Namens de KNOV sprak de
heer G. Remmers de jubilaris toe. Hij
bood een geschenk onder couvert aan.
Tevens bracht de heer Remmers dank
aan mevrouw Ëyerkamp voor de steun
die zij haar man altijd bij het verrichten
van zijn werkzaamheden verleent.

De heer Ëyerkamp liet zich door al deze
lovende woorden niet van de wijs bren-
gen en ging over tot de orde van de dag,
namelijk de behandeling van het jaar-
verslag. Hieruit bleek dat het seizoen
1977, ondanks de minder gunstige
weersomstandigheden, een buitenge-
woon goed seizoen is geweest. "De
belangstelling voor een vakantie in
Vorden is waarschijnlijk te danken aan
de mooie zomer van 1976. Men is dan
vaak geneigd een volgend jaar dichter bij

huis de vakantie door te brengen", aldus
de heer Ëyerkamp. Gezien de belangstel-
ling voor de door het VVV georgani-
seerde evenementen is het zomerpro-
gramma vorig jaar bij de gasten in goede
aarde gevallen. De achtkastelentochten,
avondwandelingen, folkloristische avon-
den, de Staringavonden etc. etc. gingen
er in als koek. "Ik twijfel er niet aan of
1978 wordt een nog beter jaar. In
verband met de opening van "ons
kasteel" verwacht ik veel dagjesmensen",
aldus de heer Eyerkamp.

Tevens werd tijdens deze vergadering de
heer H.L. Emsbroek herdacht, die vele
jaren zitting in het bestuur heeft gehad.
Bij de bestuursverkiezing werd in zijn
plaats gekozen zijn zoon de heer P. H.
Emsbroek. In de vacature N. van Goe-
them zal worden voorzien door de heer
K. Bakker. Tergelijkertijd met dé offi-
ciële huldiging" van de heer Eyerkamp,
zal tevens de heer van Goethem worden
bedankt voor zijn inbreng in het VVV-
gebeuren.

Jeugdcentrum maakt plaats
voor parkeerruimte

De raad van Vorden zal volgende week dinsdagavond worden voorgesteld om het
jeugdcentrum aan de Insulindelaan aan te kopen. Volgende maand zal namelijk
het nieuwe dorpscentrum worden geopend, dat de funktie van het huidige
jeugdcentrum zal overnemen. Het jeugdcentrum komt dan leeg te staan. De
Stichting jeugdcentrum wil het gebouw afstoten en de Stichting opheffen.

Het gebouw is derhalve aangeboden aan
het gemeentebestuur voor een bedrag
van ƒ 125.000,-. Dit bedrag is niet
gebasseerd op de economische waarde
van het pand, doch is tot stand gekomen
aan de hand van de balans van de
Stichting. Met dit bedrag kunnen name-
lijk alle schulden en andere verplich-
tingen worden gedaan, inklusief de
ƒ 15.000,- extra subsidie die in 1976
door de raad werd verleend. B&W
argumenteren in hun pre-advies aan de
raad dat in de besprekingen die zijn
gevoerd in het kader van het toekom-

stige bestemmingsplan Vorden Kom
1977 is gebleken dat er behoefte blijkt te
bestaan aan uitbreidingen en parkeer-
voorzieningen in de kom van het dorp,
mede ter ontlasting van het Marktplein
en de Dorpsstraat. Ook zal er, wanneer
het dorpscentrum klaat is, meer behoef-
te komen aan parkeerruimte.

Wanneer de raad met de aankoop van
het jeugdcentrum akkoord gaat zal het
gebouw worden afgebroken en zal op de
vrij gekomen plaats een parkeerterrein
worden aangelegd.

BPj ons in d*n Achterhook
Samen met mien buurman, Toon van de Spitsmoes, bun'k zondag nog us
effen weer bi'j 't ni'je kasteel of, better ezeg ni'je gemeentehuus weazen
kieken, 't Had eers veurugge wekke zöll'n gebeurn maor too ha'w jao 's
zaoterdagsoavunds brulfte ehad en Toon had um daor nogal eraakt. Hee
had 'n helen zondag soezeri'je in de kop en roll'n umme van de slaop. 't
Kwam now trouwens ok nog net zo goed uut want mien zwaoger uut
Holten, die'w 'n helen dag an de pot hadd'n, wol ok wel us zeen wat zee van
zien belastinggeld in Vorden emaakt hadd'n. "Wi'j bunt now neet bepaold
allene hier", menen mien zwaoger. "Wat wo'j ok, 't is wat ni'js en van wied
en zied komp zee now al kieken, mo'j van 't zommer maor us kommen at
alles klaor is". "At zee ut hier anders netjes wilt holl'n mot zee die diers wel
in de gaten holl'n" en daorbi'j wees e op un groten smaks van un hond, die
tussen de ni'je rozenperke un warme drol neerlei.

'n Hond was schienbaor van un paar stadsen, un nog arg jong stel dat al
achter de kinderwagen leep. "Vrogger hadd'n de kinder snotterbellen
maor now heb de snotterbellen kinder," menen Toon. "Die heb t'r gin arg
in dat de warkluu van de gemeente daor vanwekke meschien weer met de
hande in zit te graaien. Maor at zee older wod, wod zee meschien ok wel
wiezer". Wieter vonne wi'j ut t'r allemaole wel allemachtug mooi ewodd'n.
Midden op 't plein, in de rozen, waarn ze met un steen an 't ingraven ewes,
maor wazze d'r in de wekke nog neet helemaol met klaor ekommen.
"Kump daor ut standbeeld veur de börgemeister?" vraog mien zwaoger.
Hee had van ons al wel us eheurd hoovölle subsidie hee los had eklopt.
"Daor mo'j neet op rekkenen, teminste neet bi'j zien leaven. Standbeelden
bunt meestal veur de dojen."

"Zo, en zee wilt hier ok nog un paar waakhunde hemmen?" Nog ens neet
zo'n gekke vraoge veur un mense met un klein vestand, want an
weerskante van de brugge heb zee weer un hondeloop neerepot. "Dat
denke wi'j neet, zee zölt wel bedoelt wean veur mensen die op 't
gemeentehuus mot wean. Zee wilt daor binnen gin hunde hemmen en dan
kö'j um dus zolange hier in doen." Toon van de Spitsmoes was weg van de
ni'je brugge an de noordkante. Veural now te geal eschilderd was, passen e
goed bi'j 't kasteel. (Veurugge keer too'w d'r wazzen, wazze nog wit en stok
etevölle af bi'j 't anderen.) "Eén ding vinlc minder geslaagd" menen mien
zwaoger. "En dat is?" vroage wi'j wat vewonderd. "Die stenen brugge veur
de hoofdingang haTc mooier evonnen at 't un ophaalbrugge was ewes".

" 't Mot ok allemaole maor betaald wodd'n, zo'n ding is hadstikke duur, ok
in onderhold. Danderbi'j, hoevölle ophaalbruggen ha'j bi'j ow in Holten?
Gin ene jao, allene maor un hoop zand, dié ok nog ens neet fatsoenluk Hek
lig. A'j bi'j owluu fietsen wilt, trea'j ow 't laplazerus", was Toon zien
weerwoord. Toon dach un betjen afguns bi'j mien zwaoger te marken. En
dat was meschien ok wel zo. Maor dat zölt t'r vaste nog wel meer wean at
zee straks komp kieken nao ons mooie gemeentehuus bi'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman.

Fontein
met verlichting
in de gracht
bij kasteel
Toen destijds de nieuwe Rabo-bank
werd geopend kreeg de gemeente Vor-
den een bedrag van ƒ 10.000,- aangebo-
den te besteden voor een nader in
overleg met het bestuur van die bank te
bepalen doel. De raad wordt nu voor-
gesteld het door de Rabobank geschon-
ken bedrag te besteden voor het aan-
brengen van een fontein met verlichting
in de gracht rondom het kasteel/raad-
huis en voor het aanbrengen van een
eenvoudige verlichting van de noord- en
westgevels van dat monument. Bij de
opening van de Amro-bank kreeg de
gemeente ƒ 1000,- aangeboden. Dit geld
wil men besteden voor een elektrische
klok in het torentje van het koetshuis dat
in gebruik is als bureau gemeente-
werken.

Aan de Raadhuisstraat, op de hoek van
de Komvonderlaan worden momenteel
drie woningen gebouwd. Het tijdstip van
het gereedkomen van deze woningen
staat nog niet vast. B&W zijn van
mening dat er moet worden begonnen
aan het bouwrijpmaken van de omge-
ving. Dit geldt dan met name voor de
geplande groenstroken, welke beter in
het najaar 1978 dan in het voorjaar 1979
kunnen worden gerealiseerd. De aanleg
van een trottoir langs de Raadhuisstraat
dient zo spoedig mogelijk na het gereed-
komen van de drie woningen te geschie-
den, de raad wordt voorgesteld voor deze
werkzaamheden ƒ 15.000,- uit te trekken.

Voor het verrichten van straatwerk en
het aanleggen van enkele parkeerhavens
en was groenaanleg in het bestemmings-
plan Brinkerhof wil de raad ƒ 54.400,-
uittrekken. Voor de aanleg van trottoirs
en bijkomende werken, alsmede voor de
aanleg van plantsoen in het bestem-
mingsplan "Kranenburg 1971" willen
B&W ƒ 39.000,- beschikbaar stellen.

Plattelandsvrouwen
met "hooggeëerd
publiek"
Voor de maandelijkse bijeenkomst van
de afd. Vorden van de Bond van
Plattelandsvrouwen, welke onder voor-
zitterschap stond van mevr. Ridderhof-
Meesters, bestond een goede belangstel-
ling. Na enkele interne mededeling werd
het woord verleend aan mevr. Hanke
Kleinstra. Mevr. Kleinstra die vele jaren
als bedrijfsleidster werkzaam was in een
circus begon haar vertelling onder het
motto: "Hoog geëerd publiek ik groet u".

Zij vertelde over het vele werk wat in een
circus wordt verricht, onder andere over
het africhten van de vele wilde dieren,
waar het alleen op praten aankomt.
Mevr. Kleinstra verduidelijkte één en
ander aan de hand van dia's. De
volgende bijeenkomst van de platte-
landsvrouwen wordt gehouden op
woensdag 10 mei.

Tros avond in zaal
Smit
Maandagavond 24 april zal de Tros voor
het radioprogramma toerja-toernee in
zaal Smit te Vorden opname maken.
Onder andere zullen opnames worden
gemaakt van het Vordens Mannenkoor
en de muziekvereniging "Sursum Cor-
da".
Uitzending woensdag 26 april om 10.33

WfRrcuuw
Voetbal

Uitslagen afd. zondag 16-4-78
Oeken 5 - Sv. Ratti 2 0-2; Be Quick 6 -
Sv. Ratti 3 1-3
afd. dames Sv. Ratti l - Markelo 11-1.

Programma Sv. Ratti afd. zaterdag
22-4-78
Sv. Ratti l - Beekbergen 1; Sv. Ratti 2 -
Gaz. Nieuwland 3; A.Z.S.V. 9 - Sv. Ratti
3; Sv. Ratti 4 - SSSE 6
afd. jeugd Salandia Al - Sv. Ratti Al;
Erica B2 - Sv. Ratti BI; Sv. Ratti Cl vrij.

Programma afd. zondag 23-4-78
Sv. Ratti l - A.Z.C. 4; Sv. Ratti 2 vrij; Sv.
Ratti 3 vrij
afd. dames Sv. Ratti vrij.

Vorden en KSV (Vragender) deelden de
punten 2-2
Vorden heeft zondag in de competi-
tiewedstrijd een naar het leek veilige 2-0
voorsprong onnodig uit handen gegeven.
Tien minuten voor tijd scoorden achter-
eenvolgens Woltering (aan welk doel-
punt een buitenspelsituatie vooraf ging)
en Tijssen binne 60 seconden. In de
eerste helft ontstond een gelijkopgaande
wedstrijd met in de beginfase de beste
kansen voor de bezoekers. Een kopbal
van Tijssen ging rakeling langs, terwijl
de doorgebroken Woltering nog net op
tijd door invaller doelman Tonnie Meyer
een halt werd toegeroepen. Aan de
andere kant schoot Heersink voor langs.
Halverwege de eerste helft kreeg rechts
achter Wessels van KSV een vrije schop
toegewezen op de rand van het straf-
schopgebied. Tot verbazing van vriend
en vijand schoof hij de bal precies in de
voeten van Eddy Hiddink die zich geen
moment bedacht en keihard langs de
vertwijfeld springende doelman Menk-
horst inschoot 2-0.

In de tweede helft aanvankelijk een ge-
zapig partijtje voetbal, totdat Geert
Heersink een fraaie solo ondernam. Hij
passeerde vrij gemakkelijk vier KSV
spelers en schoot beheerst raak. 2-0. De
thuisclub dacht op rozen te zitten en
vergat dat een voetbalwedstrijd 90 minu-
ten duurt met bovengenoemd gevolg.
Overigens gaf de 2-2 eindstand de
verhouding goed weer.

Sv. Epe l - Sv. Ratti l afd. zaterdag 1-0
Sv. Ratti moest j.l. zaterdag aantreden
tegen Epe, dat was geen makkelijke
opgave, want deze tegenstanders beho-
ren bij de subtop. Sv. Ratti had voor de
rust de wind in de rug, dat beviel de
groen - witten goed, want de ene na de
andere aanval ging op het doel van Epe
aan. Zo waren schoten van J. Nijenhuis
en J. Arendsen en B. Bretveld, net naast
of over, de rust ging dan ook in met een
stand van 0-0.

De tweede helft werd het zwaar voor Sv.
Ratti met de wind tegen, maar ze wisten
met kunst en vliegwerk de stand op 0-0
te houden, dank zij voortreffelijk werk
van onze keeper W. Wassink. In de 78
min. was het een voorzet van rechts, de
linksbuiten Jtreeg het op een gelukkige
wijze op de knie en W. Wassink was
kansloos. Sv. Ratti zette nog even alles
op alles om een gelijk spel te be-
machtigen, maar dat mocht niet meer
baten. Erg jammer voor Sv. Ratti want
door deze nederlaag komt de degra-
datiespook al om de hoek kijken, maar
in de nog twee resterende wedstrijden zal
men trachten dit spook te verjagen.

Tennissen komt op
gang
Na enige vertraging door de slechte
weersomstandigheden is het tennissen in
Vorden thans goed op gang gekomen.
"Vordens Tennispark" heeft met vier
teams ingeschreven voor de competitie.
's Zaterdags spelen in de vijfde klas de
heren J. te Brake, B. Brandenbarg, A.
Jeeninga, F. Schoenaker, D. Wijers en J.
Wolbers. Het gemengd team in klasse
5A bestaat uit F en T. Hompe, J. en A.
Honig reserves R. van Wijk en C. v.d.
Meer. Het juniorenteam voor de afd. L
wordt gevormd door B. de Bruin, A. Jas,
J. Kluft en H. Tuinsma. reserve B. van
Goethem.

Zondagcompetitie heren 5e klas: J.
Krooi, H. Brasz, E. Huizinga, L. de
Vries reserve R. van Wijk. Inmiddels
zijn de volgende wedstrijden gespeeld:
heren 5e klas J. Tepci l-Vorden l 6-0;
gemengd 5e klas A: Vorden 1-Ruurlo l
4-1; junioren L: Vorden - Vaassen 0-6;
heren 5e klas 88: Doesburg l - Vorden l
5-1. Het programma voor deze week
luidt: Vorden l - De Schaek 4 (heren)
Gorssel l - Vorden l (gemengd); Zut-
phen l - Vorden l (junioren) Vorden l -
Zelhem l (heren 88).

Dammen
Onderlinge damcompetitie DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van
de Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Wiers-
ma- Hulshof 0-2; Breuker- Hoenink 2-0;
Masselink- Slütter 2-0; Heuvink- Lank-
haar 1-1; Oukes- Grotenhuis 0-2; Breu-
ker- Janssen 0-2.

Waterpolo

Rekord aantal deelnemers trial "Graaf-
schaprijders''

De zaterdagmiddag door de motorclub
"De Graafschaprijders" georganiseerde
trail mocht zich in een rekord aantal
deelnemers veheugen. 43 VAMC leden
namen er aan deel. Het parcours met
een lengte van 5 kilometer diende vier
keer te worden afgelegd. Iedere ronde
telde 8 non-stops. Aan het einde van de
middag werd er nog de bekende "snel-
heidscrossproef' over drie ronden ge-
houden. De trial was uitgezet door de
heren Henk Oonk en Henk Brunsveld.

Na afloop maakte de heer DJ. Pardijs
de uitslagen bekend, waarbij de beste
rijders een fraaie beker werd over-
handigd. De uitslagen waren als volgt:
Klasse Jeugd bromfietsen: 1. R. Hel-
mink, 82 punten; 2. N. Bouwmeister 93
punten; 3. W. Arendsen 111 punten; 4.
W. Zweverink 112 punten; 5. E. Bulten
115 punten.
A - klasse (alle overige rijders): 1. J.
Oosterink Maico 38 punten; 2. J. Klein
Brinke Maico 47 punten; 3. H. Helle-
gers, Maico 50 punten; 4. E. Berenschot,
Suzuki 52 punten; 5. J. Broekhof, Maico
65 punten. De eerste onderling club-
westrijd van "De Graafschaprijders" is
op zaterdag 22 april.

Dames kansloos tegen Polar Beara uit
Ede

De Vordense dames begonnen zaterdag-
avond in Ede zeer gehandicapt aan de
competitiewedstrijd tegen Pplar Bears.
Niet minder dan vier speelsters ont-
braken. In de eerste twee periodes
gelukte het Vorden nog wel de schade
beperkt te houden. Zelfs had Anneke
Sikkens pech door bij de stand 1-0
tweemaal achtereen tegen de paal te
schieten. In de derde periode werde de
tegenstand van Vorden gebroken en
liep de thuisclub uit tot 4-0. Nadat
Anneke Sikkens in de laatste periode de
eer had gered, werd de eindstand op 7-1
bepaald.

Volleybal
Dames van Dash maken korte metten
met tegenstandsters; SVS l te sterk voor
de heren.
Dames zijn kampioen
De dames van het Ie team hebben de
afgelopen week twee wedstrijden ge-
speeld. De eerste daarvan werd zaterdag
in Schalkhaar verspeeld. De setstanden
waren 15-1; 15-3 en 15-3. Uiteraard werd
er geen fraai volleybalspel getoond. De
tweede werd in Vorden gespeeld. Tegen-
standster was nu het Ie damesteam van
Olympia uit Deventer. Met de setstan-
den 15-5, 15-3 en 15-5 in het voordeel
van Dash was de zaak bekeken. Met
deze gewonnen wedstrijd is de dames-
ploeg kampioen geworden van de pro-
motieklas in het distrikt, hetgeen auto-
matisch een overgang betekent naar de
3E divisie in de landelijke competitie.

In de hele competitie verloren de dames
geen enkele wedstrijd. Na afloop van
deze wedstrijd was er een gezellig
samenzijn van de damesploegen die
tegen elkaar uit waren gekomen. De
Dash-dames kregen bloemen van het be-
stuur, van hun tegenstandsters van die
avond en van een paar supporters,
terwijl het beheerdersechtpaar van de
sportzaal een taart met toepasselijk
opschrift aanbood. Dit werd allemaal
bijzonder gewaardeerd. De voorzitter
van het District Sectie Wedstrijdzaken
reikte de kampioensmedaille uit.

De heren vah het Ie team kwamen
afgelopen zaterdag in Schalkhaar tegen
SVS in het veld. SVS staat in de hoogste
regionen op de jjanglijst, terwijl Dash
momenteel ot^^^ plaats van onderen
staat. Qi^fl ^nbeten tegenstand

pit delven met
heren zullen

Op de foto: het eerste team van Dash dat kampioen is geworden

verlies va
moeite heb
zone te houden?

De overige uitslagen zijn*?
Harfsen 1: 0-3; Wilh. 2 - Dash"
Dash 3 - Valto 3 1-2; Dash 4 - Hansa 7
1-2; Dash - Bruvoc 2-1; Hansa b - Dash
0-3; Dash d - SVS c 0-3; Dash a - Dash c
3-0; DVC - Dash b 1-2; Dash d - Salvo
0-3; Almen - Dash b 3-0; Dash a - SVS b
0-3.
Programma 20 april te Deventer: Isala 2
- Dash l; 24 april te Zutphen Wilh. l -
Dash 1; Hansa 7 - Dash 3; Wilh. 3 -

Dash 4; Hansa 4 - Dash 3; 24 april te
Vorden: Dash 2 - Valto 2; Dash l -
Colmschate; Dash 6 - Dash 5; 24 april te
Zutphen Aktief - Dash 5.

Uitslagen zaterdag 15-4-78
Epe l - Sv. Ratti 11-0; Zelos 3 - Sv. Ratti
2 3-1; Sv. Ratti 3 - Wilh. SSS 7 0-0;
A.Z.S.V. 7 - Sv. Ratti 4 3-1
afd. jeugd Sv. Ratti Al - Zutphen Al
2-10; Sv. Ratti BI - S.C.S.B. l 1-3; Oeken
Cl - Sv. Ratti Cl 0-5



WATERSPORTSHOW IN RUURLOBEZOEKT
DE
GROTE
VRIJDAG 28 APRIL tot 21 uur - ZATERDAG 29 APRIL EN MAANDAG 1 MEI tot 18 uur

MICROPLUS SUBARU NOVURANIA
FAMILIE-WEEKENDKRUISERS m S* RUBBER-CANVASBOTEN

Onzinkbaar -zelfrichtend - komfortabel - slaap- en kookgelegenheid

Buiten-
boord-

motoren
van 7 tot 15 pk. Diverse uitvoeringen

Spoor straat 14
Tel. 05735-1801

Voorkom hinderlijk» rook-
ontwikkeling tijdens nat
branden van uw open haard
door toepassing van een
Colt achoorateenkap
Schoorsteenkappen, die
geplaatst kunnen worden op
ledere schoorsteen met een
binnenwerkae maat van
0 IS tot 025 cm.
ZIJ verbeteren de trek In het
rookkanaal in belangrijke
mate.

Voordelen:
• Geen mechanische

slijtage;
• Fraaie vormgeving;
• Vervaardigd uit

aluminium, du» grote
duurzaamheid;

• Gemakkelijke montage;
• Geen onderhoud:
• Geen regeninalap;
• Geen Invloed van val-

wlnden;
• Bewezen kwaliteit door

meer dan 2.000 000 toe-
passingen In Engeland,
de bakermat van de
open haard.

Uit navenetaande Illustratie
blijkt duidelijk hoe eenvoudig
de montage Is. Door de

klemt u de kap vast aan
't rookkanaal. Wij adviseren
u om tijdens de montage da
schroefdraad van da
bevestigingsbout in te vetten
met een zuurvrije vaseline
Bij het plaatsen dient één van
de openingen gericht te
worden op de meest voor-
komende windrichting voor
het verkrijgen van een
optimale werking van
de Colt-achoorsteenkap

GARANTIE
Als u ontevreden bent over
de werking van de
Colt-schoorsteenkap. kunt u
deze binnen een maand

Met door u betaalde bedrag
wordt dan gerestitueerd

H.C. l DUWCEMTRUM
Kru»b»fgs»w»g 13. Hengelo (GW.> Tel. 06753-2121

In verband met uitbreiding hebben wij plaats
voor een

chauffeur
Leeftijd 22 tot 33 jaar

Sollicitaties te richten aan:
Sorbo Nederland B.V. - Nedacweg 4 - Vorden
eventueel telefonisch 05752-1773. Dhr. te Velthuis

Meubelmakersbedrijf vraagt voor het
vervaardigen van massief eiken meube-
len een

meubelmaker
en een

leerling meubelmaker
tevens

iemand
voor de afwerking
zowel kleuren als lakken.

MEUBELMAKERSBEDRIJF

Klein Kranenbarg en Zn,
Hackforterweg 31, Wichmond. Tel. 05754 269.

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.
Tuinartikelen:
bloembakken,

banken, vijvers,
tegels, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board, gips, pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonrooster;.
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 e'n

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, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00
tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735-2000*

Mengvoedercentrale RUVEVO" B.V
is een mengvoeder- en kunstmesthandel, die door snelle groei plaats heeft voor

energieke
agrarisch-gerichte
medewerkers

Wat zoeken wij?

JONGE COMMERCIËLE mensen (leeftijd
tussen 24 en 32 jaar) met een AGRARISCHE
studie (H.L.S., M.L.S. of derg.) die door hun
kennis en inzicht onze bestaande klanten ge-
heel zelfstandig kunnen adviseren en bege-
leiden.
Tevens zullen zij, in nauwe samenwerking
met de bestaande buitendienst, werken aan
de verdere groei van het bedrijf.

Wat zijn de mogelijkheden?

Zij, die bovenstaande funktie aan kunnen
bieden wij een goed salaris met tantième en
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Bovendien zijn er in ons bedrijf voldoende
mogelijkheden om door te groeien naar een
leidinggevende funktie.

Indien U denkt de persoon te zijn, die wij zoeken, stuur dan Uw sollicitatiebrief aan:

Mengvoedercentrale "RUVEVO"
t.a.v. de Heer J. A. van den Berg.

Postbus 28, 7260 AA Ruurlo



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

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.

.Tel.05753-1637.

Goede en voordelige dames-
confectie koopt men bij de
grote matenspecialist.
CONFECTIEBEDRIJFr""-IJAMMERS
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.

In ons bedrijf is plaats voor een

allround
metselaar
voor renovatie, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

Goede beloning en prettige werkkring

Aannemersbedrijf

WEVERS B.V.
Molenlaan 1a, Ruurlo. Tel. 1410

INTRA LUSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.

Voor inlijsten van schil-
derijen, borduurwerken,

foto's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

paspartouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN,

PRENTEN EN GRAVURES
UIT DE 18e EN 19e EEUW

O
LITORAMA
DORPSSTRAAT 8,

VORDEN

KERKSTRAAT 8,
DIEREN

Tel. (08330) 16006.

Uitschieter van de weekl

Terlenka jacket
Maten 36 tot en met 46
met ca p.
Diverse kleuren.
Normaal 59,50 *Q r~n
Alleen deze week ... 49V3U

RUURLO

Weiland Vorden
Bij inschrijving te koop

Perceel Weiland
Groot plm. 1.48.95 HA. Gelegen aan de Galgen-
goorweg/hoek Vennemansweg. Sectie B 2198.

Briefjes inleveren t/m zaterdag 29 april 16.00
uur. Aanvaarding bij betaling K.K.

Inlichtingen en briefjes bij
B. H. Breuker, Waarlerweg 8, Vorden
Tel. 05752-2356. Gunning in beraad.

te koop: Peugeot 504, benzine
trekhaak en radio. Bouwjaar
1974/5700,-.
Opel Kadet boujaar 1976.
35.000 km.
Olburgseweg 37, Steenderen
Tel. 05755-1367

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

J. A. KOK, Hoofdweg 19,
Loenen, Veluwe.
Telefoon 05765-1481.

Hout,
bouwmaterialen,
deuren,
hang- en sluitwerk,
en keukens
koop je voordeliger
bij

Doe-het-zelf -centrum

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

1000m2 winkelruimte - SOOOrn2 terreinen en magazijnen

Over deuren
gesproken...
Voordeuren, balkondeuren, binnendeuren,
schuurdeuren, tuindeuren zijn dingen waar doorgaans
niet op gelet worden.
Maar wij maken van uw deuren waardevolle
meubelstukken, passend bij uw interieur.

Alles massief eiken
Van oerdegelijke Slavonische
kwaliteit,maar ook massief teak
merbeau en afzelia. Alle deuren
worden op maat geleverd

(geen fabriekswerk!)

Ook naar uw
eigen ontwerp
Naast,,standaard"deuren, kunt
u ook zelf uw deur ontwerpen.
In paneelwerk, glaswerk of
freeswerk. Dit is nieuw en
moet u gezien hebben.

M. C. l BOWKNTRUM"v Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

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

SCHILDERIJEN

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2'/i uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

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,
180 hoog.. 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,

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:
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



/

De wereldkampioenschappen voetballen „Argentinië 78
staan voor de deur

daarom nu u w kleuren T. V. tegen
zeer scherpe prijzen en condities!

• • t

ITT Schaub Lor enz „1844"
66 cm in-line
Normale prijs 2378,- 1 RQR
42 maanden garantie. Nu voor l OÖOf"

Emerson Albatros 66 cm beeldbuis
Heel licht beschadigd
12 maanden garantie. Normale prijs 2350,4 /IQQ
Nu voor l "t«lO j"

Philips Goya Exclusiv
de allernieuwste van Philips
12 maanden garantie

Stereo 7300 Compact
2 x 26 watt.
Pick-up - Cassette - Radio - Compleet met boxen

42 maanden garantie
Nu voor.. 1398,-

TOSHIBA
TOKYO ï-iHIIlAURA l-1 l f.TOIC: CO., LTD.

Normale prijs 2498,-
Nu voor.. 1878,-

.

Toshiba Stereo Music Center
SM 3100 Prachtig apparaat
Platenspeler, cassette, radio. ****
Compleet met boxen 1 1 QR
Van 1548,-. Nu voor l l öOf"

en... 42 maanden garantie

Mentor Stereo cassette deck
met ruisfilter en schuifregelaars
Normale prijs 498,-
Nu voor. 298,-

Verder hebben wij nog enige kleuren-T.V/s
ingeruild tegen zeer gunstige prijzen
MET GARANTIE!

Stereo afspeel-
apparatuur

Eenmalige aanbieding:
Stereo recorder 86
2 x 5 watt met boxen
Geen 648,-
Nu slechts.

598.-

SRX 75 Professional
Mooi gestroomlijnd apparaat.
2 x 40 watt muziekvermogen.
4 luidspreker-aansluitingen
Normale prijs 798,- Nu voor...

en... 42 maanden garantie

Stereo 5501 cassette
Klassiek model met geweldige prestaties.
2 x 45 watt vermogen.
Normale prijs 1698,-

Schneider Stereo set 100
Tunerversterker 2 x 15 watt

^Compleet met boxen
Van 598,-
A/oor slechts .

398,-

298,-

Nu voor slechts 1158,- en... 42 maanden garantie

Stereo 4600 regie
Prachtig apparaat met mengpaneel en
vele mogelijkheden.
7 voorkeurtoetsen.
2 x 45 watt vermogen.
Normale prijs 1498,-

Nu voor

en... 42 maanden garantie

Ook op stereo-gebied hebben wij diverse
inruilapparaten voor BILLIJKE PRIJZEN
MET GARANTIE!

Ook in onze

grammofoonplatenafdeling
iedere week vele aanbiedingen!!

Allesingle's DrüU l l

AKAI
Verhuur van AKAI video Kieur en zwart/wit

Knaller van deze maand!!

Stereo 5600:
cassette •

2 x 45 watt. 7 voorkeurstations
cassette met ruisfilter Nu voor1289,
Normale prijs 1718,- en... 42 maanden garantie

Portable's
ITT Portable's
geven u
de komende
vakantie veel
luist er plezier!

Touring C.D. Wereldontvanger
met digitale frequentieaanduiding op alle kortegolven!

Normale prijs 698,-
Nu voor. 598,-
Touring Professional
10 Golf lengte's
7 watt uitgangsvermogen.
Normale prijs 598,-
Nu voor.

Touring Studio
5 golf bereiken, 7 watt uitgangsvermogen
Normale prijs 398,-
Nu voor

498,-

338,-
Touring 108 Cassette
Geweldig apparaat met vele extra's
7 watt uitgangsvermogen
Normale prijs 590,-
Nu voor

Polo „Cassette"
Radio-cassette van handig formaat.
Zeer goede prestaties
Normale prijs 298,-
Nu voor.

Tiny Cassette
Radio-cassette die weinig ruimte neemt
Normale prijs 268,-
Nu voor

498,-

258,-

228,-
RC 630 Radiorecorder
Zeer goede prestaties
Normale prijs 369,-
Nu voor

Handic Scanners en autoradio's
Zweedse perfectie
tegen betaalbare prijzen.

Radio- TV- grammofoonplaten-speciaalzaak

P"„OLDENKA
Stationsweg 1, Vorden. Tel. 05752-2577

ITT, TOSHIBA, GRAETZ, AKAI, PHILIPS, EMERSON
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H. H. LANDBOUWERS
Voor het varkens mesten
staat het lampje volledig weer op
rood, maar bij ons staat het lampje
altijd dag en nacht op groen.

Schrijf een briefje aan Contact onder nummer
599 met vermelding van naam, adres en
telefoonnummer.
Voor vrijdagavond 8 uur inleveren.

Gevraagd zo spoedig mogelijk

een keurig
meisje of jongen
voor onze supermarkt in
Warnsveld

Niet beneden 18 jaar.

.Aan te melden dagelijks aan de zaak te Warns-
veld of na 18.30 op het Jebbink 9 te Vorden.
Reiskosten worden vergoed.

Supermarkt L C l\l v
Hellenkamp 2, Warnsveld.

Reklame vrijdag en zaterdag

't is oké
Roomboter amandelringen

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:
Zwanenhalzen

Tot nader te bepalen datum neemt

Mevr. te Sïaa
Pastorieweg 3, Vorden

GEEN
advertenties aan

De Beterkleders
Oxford: het bétere kostuum. Prima passend
en zalig zittend, terwijl stijl en afwerking van

geraffineerd vakman-
schap getuigen. Fijne
tweed tekent hier
voor de sportiviteit.
'n Echte Beterkleder.

In onze kollektie
vindt u nog veel meer

voorbeelden.

oxford

Deze week ontvingen we een pracht
kollektie tassen

o.a. veel in ICöl

Kom gerust eens vrijblijvend kijken

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342

Extra voordelige
aanbiedingen
Champignons 200 gram II59

Lombarts appels 2 kilo Z9o

Maroc Sinaasappels 10 voor 329

Andijvie 1 kilo 19o

Worteltjes geschrapt 500 gram ... O9

Weekend-aanbieding bloemen *w%^

1 Gemengd boeket 395

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Problemen?
hoeft
niet!

Koop bij een vertrouwd adres.
Wel wat duurder, maar steengoed

en solide.

signatuur van
beter woonkomfort

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

Speciale

Dames mocassins-molière
met rubberzooi

30,Normaal 34,95.
Deze week .

• w \J L LI l il IV Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel 1342

Vordense
Winkeliers Vereniging

a.s. zaterdag 16.30 uur

Eerste trekking
Kastelenzegelaktie

op het Marktplein

Gevraagd:
voor zo spoedig mogelijk

jongeman
18 a 20 jaar

Wacht niet - kom of bel direkt

Bloemen- en groentespeciaglzaak

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

Zo vers uit de oven:

heerlijk bruin gebakken bruinbrood!!
Lekker dat bruine brood

ECHT BROOD VAN DE WARME BAKKER
Uw gezondheid vaart er wel bij. Haal het bij

't Winkeltje -A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Visser geeft Mode
de ruimte

mode details in de
japonnen

of

vrolijke combinaties
van blouse en rok

of

elegante pullovers
die best sportief

mogen zijn

fijne zwierige
mode en met

veel elan

MODEHUIS

VORDEN TEL (05752) 1381

M( ÏDI II l de veelzijdige mode-specialisten

„Lee" spijkerbroeken
de Banger Jean

met rechte en uitlopende pijp

69f-Vanaf

Uw zaak
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Voorjaarsrechten van de vrouw:
aanvulling van de garderobe
Mag ze ook eens wat nieuws?
Nu heel de natuur zich vernieuwt.

b.v. een vlotte mantel of een leuke
japon of soms een frisse blouse en
rok combinatie

O, u kunt zelf naaien! Nou kom dan eens
naar onze voorjaarsstofjes kijken.

Dit allemaal heeft

IAMMERS
aan de Zutphenseweg
De grote maten-
specialist
Vorden-Tel. 1971
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Met spoed gevraagd

Magazijn-
bediende

Zijn werkzaamheden omvatten:
vouwen
op een volautomatische
vouwmachine

snijden
met programmasnijder
en diverse binderij-werkzaamheden

Sollicitanten met enige ervaring in een drukkerij, een
drukker of een zetter, genieten de voorkeur.

Drukkerij Weevers B.V.
Nieuwstad 12, Vorden. Tel. 05752-1404

Twaalfuurtje
met Brood

Thuis op tafel of in 't trommeltje op het
werk: brood is een heerlijk middagmaal.
Mits
Mits u de moeite neemt naar een goede
bakker te stappen en minder soortvast
broodschappen te doen. Dus gewoon bij
uw Echte Bakker een keus doen uit al
die tientallen soorten brood, vandaag 'ns
dit en morgen dat. Er is zóveel te avon-
turieren bij een Echte Bakker

Zutphenseweg Vorden
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lOYOTA TOYOTATOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT kopen
is TOYOTA kopen

2 J33T volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé...
TOYOTA Corolla 30 5-deurs Stationcar
TOYOTA Carina 1600 De Luxe
TOYOTA Carina 1600 De Luxe
CITROEN 2CV6
CITROEN 2CV4
CITROEN 2CV4
CITROEN Dyane 4 2 stuks
CHRYSLER 180
SIMCA1000GLS
DATSUN1200
OPEL Ascona 16S 4-deurs
SIMCA1100GLS
SIMCA1100LS
RENAULT R6
VOLKSWAGEN Passat..

1976
1977
1976
1973
1977
1973
1971
1973
1973
1972
1972
1975
1975
1972
1970
1974

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle. —

OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256

pluimveepnoduktiebedrijven
boggelaar bv

heeft in het gebied van Warnsveld meerdere pluimveebedrijven waar ca. 50.000
moederdieren zijn gehuisvest.

Voor het verzorgen van de dieren en het rapen van eieren en
het schoonmaken van de hokken vragen wij assistentie van

losse werkkrachten
die als pluimveeverzorger in losse dienst in overleg inge-
schakeld kunnen worden bij ziekte, vakantie en andere extra
drukte voor één of meerdere dagen in de week of tijdens de
weekeinden.

Bij belangstelling kunt u ons een briefje sturen of bellen en vragen naar de heer
Van Zuilekom. ('savonds 05750-20909)

Pluimveeproduktiebedrijven Boggelaar B.V.
Postbus 1029, 7230 AA Warnsveld. Tel. 05752-1919

Adverteren doet verkopen

Wij bieden u tal van
mogelijkheden in

zonwering . . . ! Rolgordijnen, horren, buiten-
schermen, verticale en horizontale lamellen-
gordijnen van alle bekende fabrikanten
Voor zonnige prijzen,

adviseurS voor't betere* woningtextiel!

OTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYQTA

onge v/d Eelaart
Jonge Florijn 11,95
Vieux Cooymans 12,75
Sandeman Sherry 6,75
ROSé4flessen 10,00

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat-Tel. 1553.

Te koop: hooi en stro, Tiit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214.

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.

Tot en met 10 mei dus nog slechts

weken duurt onze totale

opheffingsuitverkoop
met alle STOFFEN voor

WEGGEEFPRIJZEN!

ALLES MOET WEG - HAAST U NAAR

GORT's Stoffen-
magazijn

Spoorstraat 46 - Ruurlo

Voor een mooi
Bruidsboeket
Bloemenspeciaalzaak
J. J. Dijkerman

Doe mee aan de

zegelaktie
vandeVord. Wink. en

win een
taart plus
een kaart

was
u al
bij-
ons?

Veel mode-
bewuste mannen
(en vrouwen)
hebben al kennis
gemaakte met
onze nieuwe
kollektie man
nenmode 1978.

Moet u toch in
de gaten houden
Want met deze
kollektie en
onze opvattin-
gen over per-
soonlijke be-
diening, ruime
keuze en ser-
vice staan wij
geheel aan
uw kant.

MOOCGROEP

/chooldermon
raadhuisstraat UK. 1367 vonten

voor betaalbare mannenmode
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