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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Nieuwe service werkplaats bij Draayer Resultaten
ver keersexamen

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

lagere scholen
Aan dit examen namen de volgende
scholen deel:
— Openbare lagere school
— Wildenborch
- Vordering
— School Kranenburg
— School Het Hoge
Van de 135 leerlingen slaagden er 131
waarvan 2 alles juist beantwoord hadden. Het examen werd afgenomen door
de politie en Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden.

Geslaagd

De heren H. Peters en A. J. Hartelman,
beiden wonend in Vorden en al enkele
jaren trainer bij de volleybalvereniging
Dash hebben afgelopen zaterdag in
Twello hun opleiding voor trainer A met
succes kunnen afronden. Vier van de 15
kandidaten werden afgewezen. Het diploma geeft recht op het trainen van
teams tot en met de 3e divisie (nat.
De jaarlijkse kollekte van Avo-Neder- comp.). Een compliment aan de heren is
land zal dit jaar in de week van 7 t/m 13 op zijn plaats voor deze prestatie. De
mei 1979 worden gehouden. Sinds 1927 volleybalvereniging beschikt nu over 5
stelt Avo-Nederland zich ten doel: het bevoegde trainers voor teams tot en met
algemeen welzijn van alle minder-vali- de 3e divisie. Vier trainers zijn uit de
den te bevorderen, ongeacht hun poli- eigen vereniging voortgekomen. Het
tieke dan wel levensbeschouwing over-, bestuur van de vereniging is hiermee
tuiging. Op woensdag 9 mei a.s. zal de zeer content.
Socutera, na het journaal op Nederland
2, een filmpje vertonen, gewijd aan de
doelstelling en het werk van AvoNederland.

Kollekte
Ave-Nederland

Op vrijdag 20 april j.l. hield de Fa. Draayer open huis, ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe service werkplaats, waarvan hierboven 'n plaatje. Deze werkplaats die voorzien is van de modernste apparatuur stelt de Fa. Draayer in de
gelegenheid de service nog sneller te verlenen. Velen maakten van de gelegenheid gebruik er een kijkje te komen nemen.

Nationale kollekte
Kinderbescherming
In een tijd van snel veranderende
normen en waarden is het niet zo
verwonderlijk dat ouders gedesoriënteerd raken en ook jongeren niet precies
meer weten waar zich op te richten. Dat
een deel van onze kinderen in de knel
komt is begrijpelijk. De kinderbescherming rekent het tot haar taak opvang te
bieden en zo mogelijk met de ouders
samen, aan deze jeugd hulp en bege-

leiding te geven in hun groei naar volwassenheid. Deze hulp en begeleiding
vraagt om een persoonlijke inzet en volle
aandacht voor het kind met zijn eigen
karakter en mogelijkheden, maar ook
met zijn eigen moeilijkheden en behoeften.
Dit werk eist van vakmensen en vrijwilligers soms méér dan door overheidssubsidie mogelijk wordt gemaakt.
S A KOR heeft dan de taak steun te
bieden. Zij doet dit aan alle hulpbehoevenden, zonder onderscheid. Dit

kan echter alleen indien de gehele
Nederlandse bevolking SAKOR daartoe
in staat stelt. Uw bijdrage aan SAKOR
is natuurlijk het gehele jaar door erg
welkom. M^keen speciale gelegenheid
wordt u wel^K>oden tijdens de jaarlijkse
nationale kollekte van 30 april tot 6 mei.
I.aat u, vooral in het jaar van het ^inH
niet onbetuigd. Bedenk dat ook ons kind
uw belangstelling en hulp waard is. De
helft van ^fcpntvangsten van Vorden
komen dire^ffen gunste van het kinderhuis Klein Engelenburg te Brummen.

NCVB
Na een korte inleiding van mevr. W. F.
van Oosten - Ordelman uit Zelhem
hebben de dames van de af d. Vorden
van de NCVB in groepen gepraat over
het begrip "Samenleven". In verband
met de aanstaande Europesd^fcrkiezingen komt mevr. J. T. Keyze^de Jong
uit Arnhem hierover op 15 mei een
^ houden. Voor deze lezing zijn ook
de dames van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen en de K£O uitgenodigd, terwijl andere belaif^pbllenden
eveneens op 15 mei in het dorpscentrum
welkom zijn.

Gemeentenieuws

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

Deze week komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Collectevergunningen
2. Europese verkiezingen
3. Subsidieverordening Vordense verenigingen 1976
4. Tervisie ligging van de voorstellen tot
de bezwaarschriften m.b.t. ontwerp
Streekplan Oost-Gelderland.
5. Spreekuur wethouders.
1. Collectevergunningen:
Het college van B&W heeft de volgende
collectevergunningen afgegeven;
— periode 23 april t/m 29 april 1979
t.b.v. Astmafonds;
- periode 30 april t/m 2 juni 1979
t.b.v. Sakor.
2. Europese verkiezingen:
Europese verkiezingen op 7 juni: beter
laat dan nooit.
Hoewel iets goeds nooit echt te laat kan
komen, moet van de verkiezingen voor
het Europees Parlement worden gezegd
dat ze wel heel erg lang op zich hebben
laten wachten. Het Europees Parlement
bestaat al meer dan een kwart eeuw
(sinds 1952) en wordt nog altijd samengesteld uit leden van de nationale
parlementen uit de 9 landen die bij de
Europese samenwerking betrokken zijn.
Eigenlijk was in 1968 het moment
gekomen waarop het Europees Parlement op zijn laatst een echt parlement
had moeten worden. Toen had het
gekozen moeten worden en toen had het
ook meer macht moeten krijgen. Waarom in 1968? Omdat in dat jaar de
samenwerking tussen de landen van de
Europese Gemeenschap aan het einde
was gekomen van de aanloopfase. Vanaf
dat moment ging er een volgende, veel
belangrijker fase in. De gemeenschap
telde toen nog maar 6 leden, Nederland,
België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië. Zij waren hun samenwerking begonnen met het uit de weg
ruimen van allerlei hindernissen tussen

die landen op economisch terrein. Het
allerbelangrijkste was dat de 6 landen
stap voor stap alle grensbelemmeringen
opruimden voor eikaars produkten.

overleg tussen regering en parlement, is
het in Brussel zo dat de Europese
Ministerraad (een vergadering van ministers uit de 9 landen) besluiten neemt
waarop het Europees Parlement nauweIn 1968 moest men een volgende fase lijks of geen invloed heeft. Dat Europese
ingaan (in de landbouw was men er Parlement werd bij het begin van de
overigens al mee bezig) en die fase Europese samenwerking al gesticht. Het
betekende dat de 6 landen rekening met bestaat nu uit 198 afgevaardigden die
elkaar moesten gaan houden in hun daarheen zijn gestuurd door de nationafinancieel, economisch en sociaal beleid. le parlementen. Nederland heeft 14
afgevaardigden in dat Europese ParleMen ging toe naar een situatie waarin ment. De bedoeling is altijd geweest dat
geen land van de Gemeenschap nog het Europees Parlement steeds meer
langer maatregelen kan nemen ter be- macht zou krijgen.
strijding van de inflatie, of de werkloosheid en ga zo maar door, of er moet Elke keer als de samenwerking tussen 9
overleg zijn geweest met de andere landen een volgende fase zou ingaan,
landen. Er moest namelijk worden voor- belangrijker zou worden, zou ook het
komen dat de 6 landen elk op eigen Europees Parlement meer macht krijhoutje maatregelen nemen die elkaar gen. Men kan het ook zo bezien: de
tegenwerken. Maar als men op zo Europese Ministerraad in Brussel neemt
belangrijke terreinen van het regerings- stap voor stap brokken werk over van de
beleid met elkaar rekening moet hou- nationale regeringen, en het Europees
den, dan verliest men natuurlijk een Parlement neemt gelijktijdig brokken
werk over van de nationale parlementen.
stuk zelfstandigheid.
Maar helaas is daar niet veel van terecht
Op zich was dat niet zo erg, want de gekomen. De Ministerraad in Brussel
Europese samenwerking is nu eenmaal ging wel steeds belangrijker werk doen,
bedoeld om de deelnemende landen min maar het Europees Parlement zag zijn
of meer tot een eenheid samen te voegen; bevoegdheden maar heel, heel langzaam
dat elk land een groot brok zelfstan- groeien.
digheid zou prijsgeven stond bij voorbaat vast. Maar de manier waarop dat in Dat komt uiteraard neer op een langde Europese Gemeenschap gebeurt, zamerhand toenemende inperking van
gaat zo langzamerhand wel bedenkelijke de democratie. De burgers van de 9
kanten krijgen. Dat komt doordat in landen hebben weinig zicht op het doen
Brussel een goede samenwerking tot en laten van "Brussel". Om nu tot
stand is gekomen tussen de regeringen herstel van de democratie te komen,
van de (sinds 1973) 9 landen, maar ijveren al jarenlang de voorstanders van
gelijktijdig is er nog geen goede samen- Europese samenwerking voor het houwerking tot stand gebracht tussen de den van verkiezingen voor het Europese
parlementen van de 9 landen, (in 1973 Parlement. Een gekozen parlement, - zo
zijn Groot Brittannië, Ierland en Dene- redeneren zij - zal meer prestige bezitten
marken tot de Gemeenschap toegetre- en meer successen kunnen behalen in
den waardoor het aantal landen op 9 het gevecht om meer bevoegdheden. De
leden van het gekozen parlement behoekwam).
ven bovendien niet langer gelijktijdig lid
Terwijl het in een normale democratie zo te zijn van een nationaal parlement (dat
is dat besluiten worden genomen in moet nu wel) en zullen dus niet langer

een dubbele taak hebben. Zij kunnen al
hun energie aan het Europese werk
besteden. Er komen nu 410 Europese
parlementariërs onder wie 25 Nederlanders. Vandaar dat de verkiezingen
van 7 juni zo belangrijk gevonden
worden. Vandaar ook dat de verkiezingen pas een succes genoemd kunnen
worden als heel veel kiezers de moeite
zullen nemen om op 7 juni naar de
stemlokalen te gaan. Want een Europees Parlement dat door maar een handvol kiezers is gekozen kan natuurlijk niet
waarmaken dat het namens de Europese
burgers bevoegdheden opeist, omdat die
Europese burgers zich zorgen maken
over gebrek aan democratie in de
Europese samenwerking. En wat de
datum van 7 juni betreft: het is laat
geworden, maar beter laat dan nooit.
3. Subsidieverordening Vordense Verenigingen 1976:
De besturen van Vordense verenigingen,
stichtingen, commissie e.d. worden er
nogmaals aan herinnerd dat - willen zij
in aanmerking komen voor een subsidie
overeenkomstig de "Algemene Subsidieverordening Vordense Verenigingen" zij daartoe vóór l mei a.s. een terzake
dienende aanvraag moeten hebben gericht aan het college van B&W.
4. Tervisie ligging van de voorstellen tot
de bezwaarschriften m.b.t. ontwerp
streekplan Oost-Gelderland.
Hierbij delen wij u mede, dat t/m 23 mei
a.s. op de gemeentesecretarie (afd. 1) en
in de openbare bibliotheek alsmede het
Dorpscentrum voor een ieder ter visie
liggen de door Gedeputeerde Staten van
Gelderland opgestelde voorstellen met
betrekking tot de bezwaarschriften, ingediend tegen het ontwerp streekplan
Oost-Gelderland.
5. Spreekuur Wethouders:
Het spreekuur van beide wethouders
vervalt donderdag aanstaande.

L.R. en P.C.
de Graafschap

Voor de leden van de rijvereniging en de
ponyclub is de tijd van de buitenwedstrijden weer aangebroken. In Barchem
werden zaterdag 14 en 21 april kringconcoursen georganiseerd voor pony's en
paarden. Op deze wedstrijden is gebleken dat de vele uren van oefening in
de kleine binnenmanege van de Coöperatie gedurende de winter niet tevergeefs zijn geweest. De volgende combinaties vielen in de prijzen:
Pony's: Viertal: 2e prijs. L-dressuur:
Rob Havenaar, Banjo Boy: 3e prijs,
Hennie Lenselink, Sulvius: 5e prijs.
B-dressuur: Erik Pardijs, Yorrie: Ie
prijs; Everlien Ruitenberg, Hera: 3e
prijs; Ria Beumer, Cora: 5e prijs.
B-springen: Hennie Lenselink, Sulvius:
6e prijs.
Paarden: B-dressuur: Janet Klein Haneveld, Renzo: Ie prijs; Wim Lenselink,
Rione: 3e prijs; L-dressuur: Wim Groot
Nuelend, Norman: 5e prijs.
Voorts zagen de volgende combinaties
kans winstpunten te halen in de dressuur: Greet van Biljouw, Olaf; Joop van
Druten, Narco; Hennie Steeman, Nicky,
Johan Norde, Riant; Annelien Weening,
Ronnie; Raymond Ernst, Taisa en Marjan Maalderink met Ofaline.

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.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donderdag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129; Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur. Tel.
05753-2345.
BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

erkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 29 april 10.00 uur Ds. J.
Veenendaal; 19.00 uur Herdenkingssamenkomst School Het Hoge, voorgangers Ds. J. Veenendaal en Ds. J. R.
Zijlstra.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
Ds. J. R. Zijlstra herdenkingsdienst 100
jaar Chr. onderwijs in de hervormde
kerk.
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur
R.K. KERK KRANENBURG
/aterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.
ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
uur Dr. Sterringa.
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. Wegchelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Wegchelaer.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
H. C. Kouwenberg, Doetinchem, tel.
08340-30286; J. H. Hagedoorn, Lochem
tel. 05730-1483.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand mei mevrouw Gille, tel.
2151. Graag bellen tussen 8.00-9.00
uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Vanaf 30
april mevr. Brandenburg, tel. 2003.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.
DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten voor spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.
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
EN BEJAARDENHULP
Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.309.30 uur. Spreekuren leidster bejaardenhulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.
STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220

OPENBARb 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. 055-264455van 14.00 -14.30 uur.

dit springt de week uit

Piedro's kunnen tegen een stootje,
en ze zien er nog
lenk uitook.

Uw zaak

WULLINK

van 29,75 nu

HELMINK

VORDEN Z'JTPHENSEWEG TEL.05752 1514

24,95

Te koop: bromfiets i.z.g.st.
Puch M50 G.P. 4 versn. en
eetaardappelen Pimpernel.
H. Leemkuil, Maandagweg 4,
Vorden.

PAARDRIJDEN
Maak geen brokken,
leer eerst paardrijden
STOETERIJ
„DE HESSENKAMP"
Tel. 1737. Goedgekeurd door
F.N.R.S.

FONGERS

Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden
Tel. 1342

Een merkfiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26
Uw tweewielerspecialist

Ook voor uw reparaties

Eigen merk sigaren

Ook übent van harte welkom.
En... 't is de moeite.
Onze Anjer Diamant
Expositie laat u op
spectaculaire wijze
kennismaken met
alle aspecten van
de diamant.
Een ervaring!

Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,SIGARENMAGAZIJN

't Rabobank
Kinderspaarplan
Spaarvoordeel voor kinderen van O t/m 10 jaar.
.Tot en met hun tiende jaar profiteren jonge spaarders van een hoge
rente van 6% . Per jaar kan éénmaal een bedrag van f250,- met behoud
van die hoge rente worden opgenomen; bij verdere opnamen
l"o rente-aftrek over het opgenomen bedrag. In het jaar dat het kind
11 jaar wordt, is het totale tegoed ook zonder rente-aftrek beschikbaar.
. Aansluitend op 't Rabobank Kinderspaarplan biedt
de Rabobank jonge spaarders weer andere voordelige spaarmogelijkheden.
Inlichtingen?
Bij 3100
Rabobank
vestigingen.

Rabobank S
geld en goede raad

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

„Stenderkasten "
een goede bol knak
50 stuks
f 17,SIGARENMAGAZIJN

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

DANSAVOND
voor weduwen, weduwnaren,
gescheidenen en alleenstaanden ongehuwd, boven de 25
jaar.
Op zondag 29 april a.s. in
Hotel De Graafschap, Doetinchem. Telefoon en inlichtingen 05735-1592.
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.
Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

Uniek voor Hengelo (G.) en wijde omgeving!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

HEIJIIMK heeft in voorraad

KAMERBREED
TAPIJT

0013

rol

400 breed - Per strekkende metervanaf

WIJ BEREKENEN GEEN LEGLOON
Tot ziens in onze tapijthal

PRNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS

Meer mode
voor mode-bewuste mensen
Klassieke regenmantels
Vanaf ,

| UU, '

Zwierige wijde mantels
Vanaf

Japonnen klassiek

hengelo(gld)

t/m 52 vanaf

Jeugdige japonnen
Vanaf

2 delige pakjes
GEOPEND:
vrijdag 27 april van 20.00 tot 01.00 uur
zaterdag 28 april van 20.00 tot 01.00 uur
zondag 29 april van 14.00 tot 17.30 uur
20.00 tot 01.00 uur
o

Vanaf .

Modecentrum

KONINGINNEDAG
's middags
van 14.00 tot 17.30 uur
's avonds van 20.00 tot 01.00 uur

De Zwaan 'n diskotheek om met
Koninginnedag heen te gaan!
NET EFFE GEZELLIGER

\ nn

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

m89,50
69,50
89,50

LOSSE VERKOOP
- Telegraaf
- Algemeen Dagblad
- de Volkskrant
- Zutphens Dagblad
-G.O.C.
- Graafschapbode
Sigarenmagazij n
„'T CENTRUM"
Dorpsstraat - Tel. 1553.
Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P.,
tel.
05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618214.

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

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

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

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

«

Dankbaar en blij laten wij u
weten, dat geboren is
JUDITH JENNY
Henk en Corry Peters
Vorden, 23 april 1979
Brinkerhof 38
Gaarne willen wij een ieder
bedanken die in welke vorm
dan ook ons 40 jarig
huwelijksfeest
tot
een
onvergetelijk feest hebben
gemaakt.
J. Wissels
J. E. Wissels-Bosman
Vorden, april 1979
H.K. vanGelreweg28.
Bij deze willen wij u hartelijk
dank zeggen voor de vele
blijken van belangstelling
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve
vrouw en onze zorgzame
moeder
H. J. SCHUTTE-REGELINK
G. J. Schutte
en kinderen
Vorden, april 1979
Hengeloseweg 20.
Met spoed gevraagd: hulp
voor een halve dag per week.
Mevr. Bouwman, Zomervreugdweg 7, tel. 6819.
Te koop: violen-, duizendschoon-, en klokjesbloemplanten. Ook aardappels
(woudster + surprise) en
brandhout.
A.
Hissink,
Heyendaalseweg 3, Vorden.
Tel. 1778.
Met spoed gevraagd: woonruimte voor 2 personen.
Tel. 05400-29320.
Te koop: l rieten fietsmand,
3 autozitjes met veiligheidsgordel, l wandelwagen, l
plastik zandbak. Hoetinkhof
139, Vorden. Tel. 05752-2022.
Te koop: 2 nieuwe legkasten,
60 x 80 x 100 cm -t- droogmolen.
J.
J.
Bohmer,
Brinkerhof 79, Vorden. Tel.
2269.
Te koop: een g.o.h. bromfiets
Sparta automatic
+
2
helmen. H.K. v. Gelreweg 6.
Wie heeft per abuis op dinsdag 17 april bij hotel
Bloemendaal 'n verkeerde
regenjas meegenomen? H. A.
Bogchelman, Nieuwstad 5,
Vorden.
Te koop: dragende varkens en
dekrijpe gelten. W. M.
Wassink, Almenseweg 56,
Vorden, tel. 05752-1548.
Voor Pretty-markt, hebt u
leuke spulletjes voor ons? U
doet de zwemclub er een
plezier mee. Bel 2523 en 't
wordt elke Ie zaterdag van de
maand gehaald.
Te koop: Tomos damesbromfiets z.g.a.n. Tel. 05752-2524

Vrijdag 4 mei herdenken wij de dag dat we 121/2 jaar
zijn getrouwd.
Wij geven gelegenheid tot feliciteren van
16.00 tot 17.30 uur in Wegrestaurant
„De Boggelaar" te Warnsveld.

Gevraagd: hulp in de huishouding l maal per week.
Mevr. Wempe, het Vaarwerk,
tel. 2082.
Te koop: stalen douchecabine
4-pits gasstel (Buta) en l
wastafel (wit). D. J. Jansen,
Horsterkamp 27, Vorden. (na
19.00 uur).
Te koop: Wevo vouw(kampeer) wagen zeer goed onderhouden, Vespa-ciao dames
bromfiets eveneens in zeer
goede staat verkerend. Te
bevragen: Het Wiemelink 18,
Vorden, tel. 2275.
Te koop: goede motorgazonmaaier. B. Wiltink, Schoolhuisweg 2, Vorden.
Gratis aangeboden drijf mest.
Krijt Delden.

oprolsokken

Wichmond, Lankhorsterstraat 19

Aannemersbedrijf B en U
KI. Zessink - Notten
De Heurne3
Tel. 05753-2702

Twee dagen na het bereiken van zijn 89ste verjaardag
is door God thuisgehaald onze lieve vader en opa

Snethlageweg 11
Tel. 05753-2519

Wij houden ons gaarne aanbevolen voor al uw

JOHAN GROOT ENZERINK
weduwnaar van
Willemina Groot Enzerink-Zweverink

toHtiel en modo

D verbouw

/chooldermon

U nieuwbouw

D onderhoudswerk

D. E. Meulenbrugge-Groot Enzerink
G. M. Meulenbrugge
G. W. Groot Enzerink
J. T. Groot Enzerink-Seesink
Wilma
Hans
Elsbeth
Wim
7251 RD Vorden, 23 april 1979
Deldensebroekweg 21.
De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 27 april
1979 in de gereformeerde kerk Zutphenseweg te
Vorden om l uur waarna de teraardebestelling zal
plaats vinden om 2 uur op de Alg. begraafplaats te
Vorden. Gelegenheid tot condoleren na afloop in het
Dorpscentrum.

uit?„De Jaeger" Is In
voor uw weekend plezier

Op zaterdag 28 april a.s. geeft het
Hengelose Toneelgezelschap

„'t Weerhaantje"

Vrijdag en zaterdag REKLAME:

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 zaterdagmiddag
3.00 uur.

in WARNSVELD
— Standaardklasse
— Sportklasse
— en plaatselijke rijders

Cinderella is een droomwereld vol kleur.
Hoeslakens, overtrekken, lakens en
slopen in avontuurlijke dessins.
Cinderella's nieuwe kollektie staat
schitterend gefotografeerd in een
prachtig bed-boek. En dat ligt bij ons.
Als u soms in de buurt bent, haal het
dan. Dat boek vol Cinderella
bedmake-up.

BANKETBAKKERIJ

4

J. WIEKART
Burg. Galeestraat -Vorden -Tel. 1750
Specialiteit: ZWANENHALZEN

IHELMINK

VORDEN ZUTPHENSCWEG TEL 057152 1514

Zondag 29 april

Grote
autocross

Tover uw slaapkamer
om tot een
aw(mwereldvolklewC

Koninginnerol
speciaal

DE TWEEDE OPVOERING
van het vrolijke toneelspel
„Zwarte kunst op de dageraad"
in de zaal van "Ons Huis"
in Hengelo (G.)
Aanvang 20.00 uur.

Aanvang 13.00 uur

Te koop: open loods met
etern. golfpl. uitneembaar
22 x 5 m., ijzeren spanten en
houten balken 3,30 x 10 x 5.
P. Baron v.d. Borch, Horsterkamp6, tel. 1395.

Meisjes- en dames-

J. HAMMERS
en
M. HAMMERS-SMEENK

Te koop namens zwemclub
prima jongens-, 2 meisjes-,
dames-,
2
herenfietsen.
Insulindelaan 19, Vorden
Te koop: jonge konijnen,
kinderfiets, twee damesfietsen. Bekker, Almenseweg 24,
Vorden.

Vanaf maandag 23 april gevestigd in Hengelo (GId.):

't Is nu maar de vraag
wat U vraagt
Vast geen overjarige schoenmode!
Wel een bij-de-tijdse kollektie
natuurlijk.

a.s. maandag
Koninginnedag

En dan zit 't weer goed
met mode voor uw voet bij Wullink

's middags en 's avonds

dansmuziek
met het bekende trio
van organist

WULLINK

Bert Broek!!
Maandag 30 april
(Koninginnedag-viering)

Vrij entree
Toegang onder voorbehoud

ORANJEBAL

bode

VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
vorden tel. 1770 1519

Aanvang 19.30 uur.

Muziek:
THE MOODCHERS
Café-restaurant

't Wapen van 't Medler

administraties
verzekeringen

Vinotheek SMIT
krijgt een opknapbeurt!
Hierdoor zullen we ons enkele weken
moeten behelpen in een wat kleinere ruimte.
We hopen, ondanks deze problemen,
U dezelfde service te kunnen verlenen.

Fa. Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114, Vorden.
Tel. 6634.

Aanbieding t/m 9 mei:

Roggebrood
dat zal U goed smaken
en het is gezond.

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463
• verzekeringen
• boekhoudingen

UIT EIGEN BAKKERIJ

ASSELT

• automatische gegevens
verwerking

VAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 1384

• belastingzaken
• bedrijfsadviezen

Jagerschoppen
6 liter voor

on

£\Jf

Jonge Florijn
11,95
Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

f79rqarin&

Adro/faen / ,

'Brood

ges/iecfen

Supermarkt Oonk,
^^

Smickstraat 2, l/orden.
L «/«/«,« .»-J .

nr/iaar-M l-M-f- * ƒ
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NIEUWS
VAN DE

KERKEN
Zo tegen het begin van mei...
In het begin van de mooie-natuurmaand mei ben je meer dan ooit geneigd
(dat zit 'm in je voor-oorlogse-bloed) om
nog eens te lezen, in proza en poëzie,
wat de cultuur-mens in donkere oorlogsjaren deed en doet. Nu zeer velen stellig
via het medium film bij de-dingen-vantoen (niet meer van nu, niet meer van
morgen?) worden bepaald in "Holocaust" (^brandoffer) citeer ik hier
enkele regels van de duitse predikant en
publicit Albrecht Goes en wel uit zijn
bekende boekje: "Das Brandopfer" (het
citaat is ook te vinden in Dr. J. Presser:
Ondergang, deel 1).
..Und es muss ja auch vergessen werden,
den wie könte leden, wer nicht vergessen
kann?
Aber zuweilen muss einer da sein, der
gedenkt!
Herdenkingsdienst in de dorpskerk.
Na de morgen-kerkdienst van a.s. zondag 29 april zal er 's avonds een
gezamenlijke herdenkingsdienst gehouden worden in de Hervormde dorpskerk
te Vorden in het kader van de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van
de Chr. school "het Hoge". In deze
herdenkings-samenkomst hopen voor te
gaan Ds. J. Veenendaal, hervormd
predikant en Ds. J. R. Zijlstra, gereformeerd predikant.
Parkeer-probleem by de kerk
Dat is een probleem, dat maar zelden
voorkomt bij de dorpskerk, gezien ook

Tweede blad CONTACT - VORDEN
de goede ruimte om te parkeren. Nu
echter a.s. zondag 29 april het marktplein en ook de kerke-gronden rondom
het kerkgebouw bezet zijn door kermisattributen (zo is er toch nog meer dan de
woord-verbinding alleen: kerk-mis en
ker-mis) en wel in verband met de
viering van de komende verjaardag van
H.M. Koningin Juliana op a.s. maandag
30 april kan dat probleem zich wel
voordoen. Daarom is me gevraagd te
willen vragen, te willen berichten:
a. Misschien is het mogelijk een wat
selectief auto-gebruik toe te passen. Dat
wil dan zeggen: dat de dichtbij wonenden vriendelijk verzocht worden te voet
of per fiets ter kerk te willen komen.
Energie-besparend en educatief voor de
(school) jeugd!
b. Er kan, er mag in dit bijzondere geval
ook geparkeerd worden achter en rond
de Amro-bank (hartelijk dank) rond het
Dorpscentrum enz. De speelplaats achter de basis-school aan de Kerkstraat is
bezet in verband ook al met de festiviteiten voor de komende Koninginnedag.
Anders zou het daar ook best wel
gekund en gemogen hebben. "In een
dorp ligt alles toch nog dicht bij
elkaar..." zeggen we dan.
Een mensenleven duurt zeventig jaar
óf...
Nu onze vorstin Juliana haar 70e verjaardag hoopt te vieren temidden van
haar dankbare volk, laten we hier graag
enkele regels klinken uit een oude psalm
van Israël in de vertaling van Huub
Oosterhuis en Michel van der Plas en
wel uit psalm 90
Een mensenleven duurt zeventig jaar
of, als wij sterk zijn, tachtig.
Het meeste daarvan is moeite en verdriet
en opeens is het uit en vliegen wij heen.
Leer ons dan zo onze dagen waarderen
dat wij er wijze mensen van worden.
'Domine, salvamfac Reginam nostram!'
En, proficiat voor nu en alle dagen!

Motorsport
Jan Oosterink wint trial "De Graafschapnjders"
Traditiegetrouw vond zaterdagmiddag
onder ideale weersomstandigheden de
jaarlijkse clubtrial plaats van de Vordense motorclub "De Graafschaprijders". Het trajekt was uitgezet door de
heren Oonk en Brunsveld met medewerking van enkele aktieve V.A.M.C.
leden. Het parcours had een lengte van 5
kilometer en telde 9 non-stops.
Circa 40 rijders namen aan deze trial
deel. Jan Oosterink was de beste man
van de dag. Hij bewees dat hij niet alleen
op de crosscircuits uitstekend uit de
"voeten" kan, doch ook bij het nemen
van de diverse non-stops, waarbij snelMr. Pieter van Vollenhoven viert
heid geen enkele rol van betekenis
komende maandag zijn 40ste verjaarspeelt, was hij "heer en meester".
Bovendien maakte Oosterink met zijn dag.
"Kramer-Rotax" in de na afloop van de
trial gehouden snelheidsproef veruit de
beste tijd. Ook de jeugd was goed
vertegenwoordigd. Hier was Nico Bouwmeister de beste.
Na afloop maakte sekretaris Jan Slagman de volgende uitslag bekend:
Jeugd bromfietsen 50cc: 1. N. Bouwmeister 45 strafpunten; 2. J. G. Brummelman 48 str.; 3. R. Helmink 51 str; 4.
E. Bulten 55 str.; 5. J. Eulink 65 str.
Overige rijders: l. Jan Oosterink 28 str.;
2. J. Harkink 32 str.; 3. B. Braakhekke,
36 str.; 4. H. groot Nuelend, 47 str.; 5.
H. Willemsen 47 str.
Het eerstvolgende evenement van "De
Graafschaprijders" vindt plaats op zaterdag 28 april te weten een 3,5 uurs
wedstrijd uitsluitend voor betrouwbaarheidsrittenrijders met dito motoren. Deze wedstrijd vindt plaats op het Delden- Prins Willem-Alexander viert komende
circuit. Op Koninginnedag organiseerd vrijdag, 27 april zijn 12 verjaardag.
de "Graafschaprijders" onderlinge clubwedstrijden in plan Brinkerhof.

frW.3 BURGERLIJKE,

Oranjevereniging benoemde vier ere-leden

&A

Ondertrouwd: H. W. Nijland en G. E.
ten Brinke; B. Hennink^fc E. W.
Visschers.
^P
Gehuwd: A. H. Raghoebar en S. G.
Ibrahim; C. J. M. Nijhuis en F. A. M.
Horstink: A. H. M. Schoo en E. J. R.
Berendsen.
Overleden: B. Wesselink-B^fcui, oud 45
jaar; G. W. Elfrink, oud (J(aar.

't Liekt t'r wel op da'w hier in Vorden binnen afzienbaoren tied
nog wel un gemeenteraod kriegt waorin P.v.d.A. en C.D.A.
samen optrekt. De fractieleiders schrieft now teminste al samen
un breefken nao B.enW., dus zooneens zölt die twee ut met
mekare wel neet wean. Maor 't kan natuurlijk ok kommen umdat
de tegenstellingen in de gemeentepolitiek neet zo groot bunt as in
Den Haag er argens kö'w daor allene maor bli'j met wean. Un
goeie samenwerking tussen alle peti'jen (oppositie of neet) kan de
gemeenschap allene maor goed doen. Un betjen vuurwerk in de
raod kan zien nut ok nog hemmen: dan kump 't raodsveslag ok
nog us met grotere letters in de krante. 't Is hier in Vorden wat dat
betreft un stuk röstugger as in Reurle. Daor gif 't geregeld heibel
en bedankjes maor at 't kasteel maor eenmaol klaor is zal 't daor
ok wel better wodd'n.
Veural now 't probleem van de energiebespaoring weer um 'n
hoek kump kieken, zal verstandug oaverleg ok un bittere
noodzaak wodd'n. Zee wilt hier in Vorden dan nog wel un ni'je
wegschave en motormaaier bestell'n maor dat bunt dan ok
abseluut de lesten. Zee bunt n.l. ok al an 't priesopgave vraogen
van schuppen en zeisen waor straks al 't wark weer met mot
gebeuren, 't Grote probleem is natuurlijk um de mensen van
gemeentewerken weer met dat soort gereedschap te leern war ken,
op un meniere dat zee d'r neet al te volle piene in de rugge van
kriegt. Uutendeluk he'w al w.a.o. ers genog. Maor ruzie oaver wie
't eerste Weer met de zeise mag maaien zölt ze wel neet kriegen.
Now 't toch zo oaver ruzie hebt: Van un darp wat wieter in 'n
Achterhook he'k al us eheurd dat daor twee gemeenteraodslejen
geregeld met mekare oaverhoop leien. Elke raodsvegadering
zatt'n zee mekare in de heure. 't Kwam un keer zo wied dat 'n
enen tegen 'n andren zei: "I'j bunt nog neet weerd dat ow de
hunde langs de bokse miegt". De hele raodszaal lei krom van 't
lachen, behalven de boer die 't angong. Den maken naotied zien
beklag bi'j de börgemeister. Nao volle gepraot en geharrewar
kwam 't zo wied dat de boer zien woorde weerumme mos
nemmen.
In de volgende raodsvegadering vroog hee nao de veurzitter as
eersten 't woord. "In de veurugge vergadering he'k ezeg da'j nog
neet weerd waarn dat ow de hunde langs de bokse miegt maor dat
nem ik weerumme, i'j bunt ut wel weerd dat ow de hunde langs de
bokse miegt".
'n Andren boer sprong op en zei "Now wod't nog mooier". "Jao,
wat wi'j dan, eers he'k ezeg da'j 't neet weerd wazz'n en now zeg
ik da'j 't wel weerd bunt, dus heb ik mien plich voldaon".
Wat veur spöl 't doen wodd'n kö'j ow wel indenken. Zoiets maak
i'j now neet meer met, maor was vrogger heel gewoon bi'j ons in
d'n Achterhook.
H. Leestman

Raad Vorden gaf blijk dat
„inspraak verkeersplan" geen eenvoudige zaak is
Wanneer de Vordense bevolking t.z.t. net zo verwarrend discussieerd over het
begrip "Inspraak Verkeersplan" als de raad dinsdagavond deed, dan kunnen het
nog bijzonder gezellige inspraakavonden worden met achter het woord "gezellig"
een levensgroot uitroepteken! Om alles even in het kort op een rytje te zetten: Op
voorstel van de heer Geerken [CDA] werd op 30 januari jl. door de raad besloten
dat de nadere uitwerking van de inspraak op het door het bureau van Droffelaar te
ontwerpen verkeersplan opgedragen zal worden aan B&W en de raadscommissie
Algemeen Bestuur.

Tijdens de laatste vergadering ter afronding van het feestprogramma op
Koninginnedag heeft het bestuur van de Oranjevereniging een viertal leden tot
erelid benoemd. Dit zyn de heren G. H. Bekker [oud-voorzitter]; R. Ottens [oudsekretaris]; H. A. Boghelman [oud-penningmeester] en de heer W. Kamperman.
Tijdens zijn toespraak wees voorzitter A.
Schipper op de verdiensten die genoemde heren voor de plaatselijke bevolking
hebben verricht. Als blijk van waardering werden de versierselen overhandigd, passend bij hun Sterrebeeld, terwijl mej. T. Oosterhuis een waardebon
aanbood. De dames werden evenmin
vergeten en kregen een bos bloemen
aangeboden. Oud-voorzitter Bekker
bracht het bestuur dank voor de onderscheidingen. De heer G. te Velthuis
maakte hierna het definitieve program-

ma voor Koninginnedag bekend.
Het feest begint met klokluiden gevolgd
door een aubade voor het dorpscentrum.
In het dorpscentrum wordt er voor de
kinderen van de lagere klassen een
voorstelling georganiseerd m.m.v. een
theatergroep uit Amsterdam. De kinderen van 11 t/m 14 jaar hebben een
oriënteringsrit op het programma staan,
terwijl 15-jaar en ouder tevens aan een
oriënteringsrit kunnen deelnemen. Op

Wachtmeester Eysink verlaat Vorden

Per l mei benoemd in Budel
Wachtmeester Ie klas John Eysink zal op l mei a.s. afscheid nemen van de Rijkspolitie groep Vorden. Hij is namelijk met ingang van die datum overgeplaatst naar
het district Eindhoven en is ingedeeld bij de opleiding en vorming (opvanggroep)
te Budel N.Br.
Met wachtmeester Eysink verdwijnt uit
Vorden weer een van de "oudere
garde" politiemensen, die plaatselijk
een zekere bekendheid genoten.

stagejaar naar Nunspeet en kwam per l
oktober 1972 naar Vorden (onder ad j.
Brinkers, die toen groepscommandant
was).

Eysink, die in oktober 1971 met sukses
de Politie-opleidingsschool te Arhhem
had doorlopen, ging eerst voor het

Hij heeft altijd goed dienst kunnen doen
in Vorden waar een meegaande bevolking woont. In Budel waar bij eerst een
half jaar "op proef" is wordt hij

de Horsterkamp begint 's morgens het
traditionele vogelschieten.
Daarna opnieuw een gevarieerd programma in het dorpscentrum. Ditmaal
voor de kleuters en de eerste klassen van
de lagere scholen. De motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert 's middags clubwedstrijden op het terrein in
Brinkerhof. De aanspanning "In de
Reep'n" heeft 's middags een rijtoer
gepland voor de bewoners van de Wehme. 's Avonds is er in de feesttent achter
de o.l. school een bont programma voor
het gehele gezin, terwijl er gelegenheid is
een dansje te maken in enkele horeca
bedrijven alsmede in het dorpscentrum
voor de jeugd.

Op 5 april hebben de heren J. Bosch
(fraktievoorzitter P.v.d.A.) en J. F.
Geerken (fraktievoorzitter CDA) aan
burgemeester Vunderink een brief geschreven waarin zij stelden in de onzekerheid te leven of B&W eigenlijk wel
inspraak willen en dat zij twijfels hebben
over de verder door B&W te ontwikkelen
procedure. Zij wensten dat het gehele
onderwerp "Inspraak op verkeersplan"
opnieuw in de raad aan de orde gesteld
zou worden. Beide heren dienden een
aantal voorstellen in. Op haar beurt
stelde het college in het prea-advies aan
de raad dat "zij de achterdocht die uit
de brief van de heren Bosch en Geerken
spreekt te betreuren". Het college bleef
bij het standpunt zoals in januari door
de raad was besloten.

dat een huis-aan-huis folder verspreid
zal worden waarin onder meer staat
waar de informatie over het ontwerpplan te verkrijgen is; dat de burgers
schriftelijk kunnen reageren; dat er
mogelijkheid voor deelname aan gespreksavonden bestaat. Deze gespreksavonden dienen zo mogelijk onder leiding van een onafhankelijke voorzitter
plaats te vinden. De gemeente zal bij
deze avonden medewerking dienen te
geven. Het doel van deze gespreksavonden zal zijn het formulieren van
opvattingen, suggesties, kritiek etc.; het
aangeven in welke richting de oplossing
gezocht moet worden; het eind-advies
van de groep schriftelijk aan B&W uit te
brengen.

Vervolgens verzamelen B&W alle adviezen. Op basis hiervan maken zij een
concept-voorstel. Vervolgens organiseren B&W een bijeenkomst, waarbij ook
van Droffelaar aanwezig is, waarin zij de
deelnemers op de hoogte stellen van de
redenen waarom bepaalde suggesties wel
en andere niet zijn overgenomen. Tenslotte volgt de behandeling van het voormentor van een groep van vijf jongere
stel in de raad. De raad besloot dinsdagcollega's. "Ik trek ongeveer drie maand
avond verder dat openbaarheid van
met hen op (de straat op, surveilleren,
kommissievergaderingen regel dient te
controle enz.) Het bevealt me wel, je
/ijn en dat ook de burgers gelegenheid
leert zelf ook een heleboel dingen en
gegeven moet worden hun oordeel te
kunt iets opbouwen", zegt Eysink.
geven over de te behandelen punten. De
meerderheid van de raad juichte het
De scheidende wachtmeester die de
besluit toe. De heer J. Bosch (P.v.d.A.)
laatste drie jaar groepsrechercheur was,
"Het is zelfs meer dan we mochten
(opvolger van Verkerk), was aktief lid
hopen". De heer v.d. Wall Bake (VVD):
van de s.v. Ratti afd. zaterdagvoetbal.
"Met inspraak zullen we ervaring moeten opdoen". De heer G. J. Bannink zag
niet zoveel heil in openbare commissieOok van Veilig Verkeer was hij lid. Zijn
hobbies: hondensport, wandelen en
vergaderingen. "Als de ambtenaren
filmen in de natuur, zal hij zeker ook in
maar niet aan strees-verschijnselen gaan
de fraaie omgeving van de Brabantse Besloten werd dat allereerst informatie lijden". Voorzitter Vunderink stelde
aan de bevolking zal worden gegeven; hem gerust.
legerplaats Budel kunnen uitleven.
Er ontspon zich hierna een dermate verwarrende discussie met aanvankelijk
verwijten over en weer gevolgd door
gematigder uitspraken zoals "dat hebben we niet zo bedoeld" etc. etc. Op
gegeven moment kon de raad er zelf
nauwelijks meer een touw aan vastknopen. De heer Bannink (eenmansfraktie) merkt zelfs op: "het lijkt wel een
spelletje mens-erger-je-niet." Hij en de
heer v.d. Wall Bake (VVD) kwamen tot
de konklusie dat het college steeds
korrekt en juist heeft gehandeld. Uiteindelijk werd besloten dat gehandeld zal
worden zoals de heren Bosch en Geerken
in hun brief kenbaar hebben gemaakt,
maar waarbij over de technische uitvoering daarvan, speciaal bij voorzitter
Vunderink, hier en daar nog wel wat
vraagtekens rezen. "Dat zien we later
dan wel weer", zo sprak de heer
Vunderink gelaten.

De raad besloot verder de aankoop van
een veegmachine een maand uit te
stellen. De heer A. Ploeger (P.v.d.A.)
wees erop dat de aankoop konsekwenties
kan hebben voor de werkgelegenheid,
terwijl de heer G. J. Bannink daarentegen de mening was toegedaan dat deze
aankoop zou leiden tot meer personeel.
Omdat over de voor en nadelen verschillend in de raad werd gedacht, werd
besloten de komende maand het technische aspekt en het sociale aspekt tegen
elkaar af te wegen. Wel ging de raad
akkoord met de aanschaf van een grasmaaimachine hoewel de heer Bannink
onder hilariteit opmerkte dat er heel wat
handmachientjes voor het bedrag van
ƒ 33.500,- kunnen worden aangeschaft.
Tijdens de rondvraag bepleitte de heer
G. Chr. Voerman (CDA) bij het college
dat de gemeentelijke overheid van Vorden de toekomstige meerderjarigen voor
dient te lichten over hun democratische
rechten en plichten.

Expositie
Kleinplastiek
in Bibliotheekgalerie
De laatste tijd hebben de woorden
plastiek en sculptuur de aanduiding
"beeldhouwwerk" verdrongen. Werd
eerder een beeld uit steen gehouden, uit
hout gesneden e.d. thans grijpt de
kunstenaar vaak naar andere middelen
om uitdrukking te geven aan zijn denken gevoelswereld. Talrijke materialen
treft men in de hedendaagse plastiek
aan zoals glas, ijzer, staal en plastic.
Een beeld kan men op verschillende
manieren maken.
Een korte uiteenzetting vindt men in de
bijbehorende catalogus van de expositie
"Kleinplastiek-beelden van klein formaat" die tot 12 mei in de galerie van de
bibliotheek te zien is. De expositie is
ingericht door de tentoonstellingsdienst
van de Stichting Beeldende Kunst Gelderland en omvat werk van diverse
hedendaagse Gelderse kunstenaars. De
toegang is zoals altijd gratis tijdens de
openingsuren van de bibliotheek.

Citroen-dealer

Welkoop biedt ruime keuze
in tuinartikelen... ga maar
kijken bij de winkel in uw
buurt.

AUTOMOBIELBEDRIJF

RUESINK RUURLO

... voor tuin, dier hobby en doe-het-zelf

CITROEN CX2500D
1978
CITROEN CX2200D
1977
CITROEN CX 2000 Super
1977
CITROEN CX 2400 Pallas automaat . . . 1977
CITROEN GS Club Break
1977-1978
CITROEN G Special break
1977
CITROEN GS Club
1977
CITROEN G Special
1976-1978
CITROEN Ami 8 Break
1976 t/m 1977
CITROEN Dyane6
1974t/m 1978
CITROEN LN
1978
CITROEN 2 CV 6
1977-1978
CITROEN 2 CV 4 .
19741/m 1977

OPEL REKORD 2000
ALFA ROMEO met LPG
SIMCA1100LS
AUSTIN ALLEGRO 11002x
PEUGEOT 304 D
PEUGEOT 504 GL
Mitsubishi 1200 Lancer
Renault 16TS
RENAULT 6
CITROEN AK 250
CITROEN C35 Diesel
FORD ESCORT 1100
BMW 1802. .

1978
1975
1976
1976
1977
1976
1977
1975
1976
1976
1976
1975
1973

Hengelo - Ruurlo - Vorden

V -JT

. . r......»* ..-v-»-...•»... i. -*^ •-.«•» -^

Inruil, financiering en leasing mogelijk
Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo. Tel. 05735-1753
TANKEN EN LATER BETALEN
DAG EN NACHT TANKEN

EUROCRSIOn

EUROCHSIOn

op uw O.K. KREDIETKAART

TORPEDO'S

Vraag ons naar zo'n kredietkaart.

30 april (Koninginnedag):

BLOEIENDE PERKPLANTEN

GEVRAAGD MET SPOED
vakbekwame
of aankomende

metselaars
en een

opperman

VERS UIT ONZE BLOEMENKAS
o.a.
* SALVIA'S
* BEGONIA'S
* AFRIKAAN
* VLIJTIG LIESJE
* AGERATUM
» PETUNIA'S ENZ.
GERANIUMS
Tevens TOMATENPLANTEN

Dorpsstraat 8, Vorden
Tel. 05752-2675

Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.
Voor inlijsten van schilderijen, borduurwerken,
foto 's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen
passe-partouts.
Museum en ontspiegeld
glasSchoonmaken en
restaureren van
schilderijen.
Snelle levering.
IN- EN VERKOOP VANj
SCHILDERIJEN UIT
DE 18e EN 19e EEUW

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15, Keijenburg ,,0p Els"
Tel. 05753-1395

AANNEMERSBEDRIJF

H. J. Ruiterkamp
Lindeseweg 22, Vorden - Tel. 6631

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 - Ruurlo

Te koop: Broedeieren van
krielkippen 9 soorten.
Tevens te koop: 1-3 goud
Pel.; 1-3 Zijde; 1-0 Zilver
zwart geloverd; 1-0 Goud
Blauw; 1-0 Columbia; Broed
1978.
D. Klein Geltink, Schuttestraat l, 7251 MG Vorden.
Tel. 05752-1498.
STUIF IN
iedere woensdagavond
in,,De Schuur"
Hotel „Bloemendaal"
Sauna - Solarium
Tel. 1227 - Vorden

EVENING STARS

LITORAMA

Telefoon 05735-1426

Lessen inMeuwe Fiat 128
en in volamomatische DAF

Vorden - Ridderkerk
Dieren

Instrukteur:
B. HENDRIKSEN, Slotsteeg 12, Hengelo (Gld.)

Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Code 734 EEE Leest
Zwart lak
Leder gevoerd

Code 779 F Leest
Honey calfs
Leder gevoerd

f. 89,95

f. 99,95

Code 765 F Leest
Porselein calfs
Leder gevoerd

f. 94,95

Meubel-voordeelshow

Lopen met
plezier*

FLESSEN EN TANKGAS
ook aanleg
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden
Tel. 1737

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

KKINK

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

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

M. J. MAAS
ANTIEKHANDEL
Vordenseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1637
UIT GOED VOOR U,
Kom ook eens in de
„Schuur"
ledere woensdagavond:
STUIF IN
Hotel „Bloemendaal",
Vorden
Sauna - Solarium
Tel. 05752-1227

SUPERBENZINE
KEUNE
Altijd kwaliteit
Altijd goedkoper
Nijverheidsweg 4, Vorden

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

Ongekend robuust, massief eiken bankstel,
gebouwd volgens de beste tradities.
Bekleed met een zware poolstof voor
ongekend zitgenot.
ACTIEPRIJS

2195,-

KWALITEIT VOOR EEN LAGE PRIJS

HELMINK B.V.
ZUTPHENSEWEG24 - VORDEN
TEL. 05752-1514

2

* 1600 m meubeltoonzaal
* opslag mogelijk

All* soorten
bouwmaterialen in
•teen. kunststof etc.
Grote kollektle
keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden
mogelijkheden
Open haarden,
hout/ gas/
elektrisch
Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak
en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijven,
tegels, patioblokken
etc.
Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,
asbest etc.
Voor de agrarische
sektor betonroosters,
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.
Dakbedekkingsmaterielen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrichtingen.
Fijn keramiek
«mr origineel,
handgemaakt.

St eengoed:
STEEN
VOOR
STEEN
Een geweldige keuze in stenen bij
Geopend: dagelijks tot 17.00 uur,
vrijdags tot 21.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv

Spoorstraat 28 tel. 05735-2000"

ZOEKT U EEN

OF GEEFT U MEER OM

MCDECN ?
In het H.C.I. Bouwcentrum in Hengelo (Gld.) vindt
u zowel het één als het ander.
Uitsluitend gerenommeerde merken in tal van originele
variaties en opstellingen.
Bovendien kunnen de tekenaars van H.C.I. voor u een
keuken ontwerpen die helemaal is aangepast aan
uw wensen en uw interieur.
Vakkundig en voordelig.
Trouwens, u kunt hij H.C.I. ook terecht voor sanitair
en open haarden, óók van heel eenvoudig tot
zeer luxueus.
Het H.C.I. Bouwcentrum heeft heel wat in huis,
het loont de moeite om daar eens rond te snuffelen.
En, de adviezen zijn gratis en altijd geheel vrijblijvend.

Openingstijden:

H.C, l BOüWCENTRU^
Jy

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). tel. 05753-2121.

Maandag t/m vrijdag
van 9.00 t/m 12.30 uur
en 13.30 tot 17.00 uur.
Zaterdags van 9.00 12.30 uur.
Vrijdagavond van Ï9.00
tot 21.00 uur.

open huis
Op woensdag 2 mei 1979 hopen wij ons
geheel nieuw gebouwde wegrestaurant
tevens kegelcentrum
en zaal voor bruiloften en partijen
te openen.
Voor deze gelegenheid nodigen wij u uit
onder het genot van een drankje,
de zaak te bezichtigen.
Daarvoor geven wij receptie van 14.00 tot
17.00 uur.
WEGRESTAURANT

„DE BOGGELAAR"
Fam. Hartman

Voorjaarsaanbieding

Sweat shirts

Bij ons koopt u nu
fig.A

diverse kleuren en maten

29,95

uw rolgordijn
of zonnescherm
uit voorraad en voor zeer

scherpe prijzen
tcHliel en mocfo
EXTRA... tot 31 mei plaatsen
wij deze

/chooklermcifl

GRATIS voor U.
Wij geven U gaarne
een vrijblijvende prijsopgave.
In onze zaak kunt
kennismaken met de

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

fig.C

u nu

JALOUETTE!
Een revolutionaire doorbraak
van Luxaflex op het gebied
van zonnewering

^ J33T volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km.

Uw zaak
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

TOYOTACorolla30DeLuxe4-drs. ... 1978
TOYOTA Cressida De Luxe
1978
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
FORD Taunus 1600 L Kombi
1976
VOLKSWAGEN POLO L
1977
CITROEN 2CV6
1977
SIMCA 1100 GLS
1976
MAZDA 818 Coupé met schade
1974
FIAT 128
1973
TOYOTA Corolla 1200E
1976 - '77 - '78
VOLKSWAGEN 1600 Variant
1971
MERCEDES 206 D Bestel
Verlengd en verhoogd
1976
PEUGEOT 504 GL
1976

HELMINK

fig.G

Gratis eerste
inleg voor elke
nieuwe spaarder
VORDEN,
Makelaars- en Assurantiekantoor

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) Vorden - Ruurlo - en Zieuwent.

VAN ZEEBURG

Bennie Wenting

Modecentrum

Zutphenseweg 31
Tel. 05752-1531

Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 ^
Erkend gasinbouwstation van Toyola-Vialle.

[TOYOTA TOYOTA TOYOTA TQYOTA TOYOTA

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

Vorden, Tel. (05752) 13 81

a.s. Maandag (Koninginnedag)

zijn alle winkels gesloten

Nu muurverf in
moderne kleuren
Voor bijna de prijs van wit
Emmers 3 kg

Vrijdagavond 4 mei

zijn de winkels gesloten

Uitschieter van de week!!

l Z, /D

Muurverf wit 3 kg

l D,7ü

Muurverf wit 5 kg

l b, /b

TINNEROY
100% katoen. Met vlotte
opgestikte zakken.
Modieus detail: de mouwen kunt u oprollen.
In diverse kleuren.
Slechts

SCHILDERSBEDRIJF

Rouwen

Vierakkersestraatweg 28,
Vierakker
Tel. 05754-316

NAAR DONDERDAGAVOND 3 MEI!
K*

Damespantalons

Blouson Jack

in verband met dodenherdenking

De koopavond is daarom verschoven

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL ObV52 1514

45.-

Nu .
Wooncentrum

49-

H

MODE HUIS

(Jtsscl
^

J

Ruurio

vrijdags koopavond lol 9 uur
's woensda

Tel. 05735-1438

MCOTT

HK

Gebroken wit calfs
Leder gevoerd

f. 94,95

Lopen met
plezier.
Schoenen
l cclci«aion
Reparatie

M

KKINK

Nieuwstad 14-Vorden-Telefoon 05752-2386

Woensdagmiddag geopend!!

voor goed
antiek
DE
"VELEÏ}0EK"
tussen Doetinchem en Ruurlo
Veld hoekse weg 11-13
057 36- 492

a

BE
"VELEÏjOEK"

Ter gelegenheid van de opening
van onze nieuwe antiek en nostalgiezaak
nodigen wij U gaarne uit

—

een kijkje te komen nemen

dé

nostalgiezaah

op 27 april 1979 vanaf 9 uur.

van de

achterhoek

HUBERTSCHRÖDER
Veldhoekseweg 11-13, Hengelo (Gld.)

tussen Doetinchem en Ruurlo
Veldhoekseweg 11-13
05736-492

a
MIC

MIC

"l

xx:

MIC
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Kegelavond
Jong Gelre
De kegelavond die de afd. Vorden van
Jong Gelre organiseerde kan als geslaagd beschouwd worden gezien de
deelname van in totaal 48 jongelui.
Voorzitter Dick Regelink kon na afloop
aan de volgende personen de prijzen
uitreiken.
Heren: 1. Han Pelgrum; 2. Jan Hendriksen; 3. Henk Arfman. De poedelprijs werd gewonnen door Marinus
Eskes.
Dames: 1. Johanna Berenpas; 2. Els
Gotink; 3. Hanny Harmsen. Poedelprijs
Marina Onstenk.

Tijdrit R.T.V.
Woensdagavond werd door de leden van
de R.T.V. Vierakker-Wichmond een
tijdrit verreden, waaraan werd deelgenomen door 20 leden. De afstand van
deze tijdrit bedroeg 7,9 km en vond
plaats op het parcour rond VierakkerWichmond. De snelste renner legde het
parcours af in 11,38 min. hetgeen
neerkomt op een gemiddelde snelheid
van 41,7 km per uur, een tijd die gezien
de weersomstandigheden en aan het
begin van het seizoen als erg goed gezien
mag worden. De uitslag was als volgt: 1.
J. Pieterse, Wichmond; 2. M. Steman,
Wichmond; 3. H. Geurts, Baak; 4. H.
Derksen, Wichmond; 5. B. Haggeman,
Wichmond.

Dimmendaal 1-1; Krajenbrink - Breuker 1-1.
Jeugd: W, Rietman - H. Hoekman 1-1;
F. Rouwenhorst - R. Mullink 2-0; R.
Brummelman • M. Bulten 2-0; P.
Eckringa - A. Plijter 2-0; B. Voortman E. te Velthuis 0-2; G. Brinkman - F.
Jansen 2-0; J. Slütter - R. Bulten 2-0; E.
Hengeveld - M. Boerkamp 0-2; R.
Bouwmeister - J. Dijk 0-2; H. Dijk - N.
de Klerk 2-0; D. Hoekman - R. Jansen
2-0; H. v.d. Kamer - B. Nuesink 2-0; F.
Rouwenhorst - J. v.d. Kamer 2-0; N. de
Klerk - H. Dijk 2-0; G. Brinkman - R.
Bulten 1-1; B. Nuesink - R. Mullink 2-0;
N. de Klerk - R. Brummelman 0-2; M.
Bulten - G. Brummelman 0-2; E. Jansen
- M. Boerkamp 0-2; D. Hoekman - H.
v.d. Kamer 1-1, J. Slütter - E. Hengeveld 2-0; E. te Velthuis - G. Brinkman
2-0; M. Boerkamp - R. Bouwmeister
0-2.

Voetbal
Gelijkspel van Vorden tegen de Wit-

kampers

Vertwijfeld bleef hij op de grond liggen.
Zij vuisten beukten de grasmat. Een
opbeurend schouderklopje van Geert
Heersink, een bemoedigend woord van
trainer Henk Spikkert, het mocht niet
baten. De dag was voor Vorden doelman
Bert Becker grandioos verknald. Met
nog amper 60 seconden te spelen verkeek hij zich op een cornerbal van
Freddy Hagens. Becker pakte de bal,
maar liet hem los waardoor Dick Dijkman de kans kreeg de bal over de doellijn te tikken, waardoor de Witkampers
op de valreep een 1-1 gelijkspel uit het
Onderlinge damcompetitie DCV
vuur sleepte. Zonde voor Bert Becker
Voor de onderlinge competitie van DCV want wat heeft hij zich deze middag
werden de volgende wedstrijden ge- gerevancheerd na zijn zwakke optreden
speeld:
in Aalten een week geleden. Nu was hij
Senioren: Rossel - A. Graaskamp 1-1; dermate goed op dreef dat het ene
Brummelman - Hiddink 0-2; Wiersma - puntje dat Vorden behaalde volledig op

Dammen

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de

redaktie)

Het pad

Voor 65 jaar terug schudden wij van
jonge eiken meikevers, ook schudden wij
er pieren om paling te vangen in de
beek en, aan hetzelfde pad kleden wij
ons naakt uit om er het zwemmen te
leren (zwembroeken hadden wij nooit
van gehoord) en kan wel zeggen dat de
halve Vordense jeugd wat jongens betreft daar het zwemmen heeft geleerd.
Ben nu ± 4 jaar terug in Vorden vanaf
mijn 17e en nu 73 jaar.
Mijn vrouw en ik lopen daar 2 of 3 maal
per week over dat pad, het is eigenlijk
het enige pad waar wij onze jeugd zo
intens terug vinden waarom wilt u dit
ons Vordenaren dit aandoen? mijnheer
de Graaf, ik heb u nooit gezien, maar als
u het pad echt gaat afsluiten is het
misschien beter dat geen enkele goed
willend Vordenaar u onder ogen komt.
Want dan willen wij met jouw niets meer
te maken hebben. De haat en afschuw
die u op deze manier kweekt met alle
gevolgen zijn dan volledig voor uw eigen
rekening.
BLUF AF VAN ONS PAD.
W. Papperse,
Pastorieweg23,
Vorden
Oude gewoonten, nieuwe gewoonten,
wat doe we ermee?

We hebben in ons kleine landje heel wat
bevolkingsgroepen: Surinamers, Molukkers, Turken, Marokkanen enz. Noordelingen en zuiderlingen hebben we
allang. De noordelingen ten noorden der
grote rivieren, stug, geen gevoel voor
humor. De zuiderlingen in Brabant en
Limburg, met hun zachte g, hun karnaval en erg goedlachs. Nu hebben we dus
ook oosterlingen en westerlingen. Het
ongelukkige is, dat ik niet weet, waar ik
bij hoor. Ik spreek en schrijf Nederlands, maar dat zegt natuurlijk nog
niets. Ik ben geboren in een dorpje
onder de rook van Rotterdam. Nederlander zal ik dus wel zijn. Verder heb ik
nogal in wat verschillende plaatsen van
ons dierbaar vaderland gewoond. Het
langst daarvan toch in Vorden, Zutphen, Warnsveld en nu alweer drie jaar
in Vorden in de buurtschap Delden.
Altijd weer, als ik op familiebezoek ben
geweest in het westen, ben ik dankbaar,
dat ik naar dat mooie plekje in Vorden
terug mag gaan. Waarschijnlijk zweef ik
dus tussen alles in en dat bevalt me best.

huis loopt, naar zijn oom gaat, of zijn
oom gaat over dat pad op bezoek bij zijn
neef, dan vind ik dat best. Ik steek mijn
hand op, of we maken een praatje. Voor
de ruilverkaveling liep dat pad door. Het
is dus een oude gewoonte, die wat mij
betreft, tot in lengte van dagen gehandhaafd mag worden. Anders wordt het,
wanneer op zaterdag of zondag één van
de puzzleritten losbreekt. Als dan een
auto het pad opstuift, voor de schuur
keert en weer wegscheurt, dan komt
mijn onverdraagzame westerse aard
weer boven. Het liefst zou ik dan een
slagboom aan het begin van het pad
zetten, of spijkers strooien. Ik vind die
puzzle-ritten niet thuis horen op onze
smalle kronkelige weggetjes. Volgens
mij is dit een slechte nieuwe gewoonte.
Als men dan al zo nodig moet worden
be/ig gehouden, laat dan die auto's aan
de toegangswegen staan. Een speurtocht
of een fietstocht is gezonder en voor de
kinderen is het veel aangenamer.

zijn konto geschreven kan worden.
Neem alleen maar de kopbal van Hagens
die hij met een uiterst snelle reaktie een
kwartier voor tijd uit de hoek dook.
Overigens zal deze wedstrijd voor Voden
nog wel een bittere nasmaak hebben.
Niet alleen dat Bert Vlogman en Geert
Heersink in het boekje van de scheidsrechter terecht kwamen, een kwartier
voor tijd zond hij bovendien Jan Addink
naar de kleedkamer, toen deze nauwelijks vijf minuten in het veld stond. Dat
Addink werd weggezonden was terecht
(hij trapte na) maar dat de Witkampersspeler Holterman in het veld mocht
blijven was onbegrijpelijk want juist hij
was degene die de eerste schop uitdeelde! Trouwens de "zet" van trainer
Spikkert om juist Jan Addink in de slotfase te laten opdraven was taktisch niet
erg sterk. Het is bekend dat Jan Addink
behalve een talentvolle speler ook een
speler is die snel in "vuur en vlam"
geraakt. Om hem dan vlak voor tijd in te
zetten in een wedstrijd waar het soms
nogal fors naar toeging, is een beslissing
die niet erg verstandig is te noemen. Nog
even dit. Scheidsrechter Arts uit Beek
was Vorden niet bijster goed gezind. Dat
bleek al in de vijfde minuut toen een
Witkampers-verdediger de bal met de
hand uit het doel sloeg. De scheidsrechter wenste, alhoewel hij er vijf meter
vanaf stond, hier geen penalty in te zien.
Vlak voor tijd opnieuw een handsbal in
het strafschopgebied van de Witkampers. Nu floot Arts wel, maar achtte hij
het thans beter de bal buiten de zestien
meterlijn te leggen in plaats van op de
stip! Los van dit alles de 1-1 eindstand
was gezien het spelbeeld terecht. Voor
Vorden scoorde Eddy Hiddink.

Leve Vorden! Misschien, hopelijk, word
ik eens voor een rasechte Vordense
aangezien. Alleen jullie taal leer ik nooit
spreken. Ik wil wel, maar ik kan het
niet. Gelukkig versta ik het goed. Toch
zal
ik wel altijd een zweverige persoon
Toen we in Delden kwamen wonen, heb
blijven,
maar ik voel er me goed bij en
ik me zo goed mogelijk aangepast aan de
bestaande gewoonten. Dat moetje altijd zulke mensen moeten er ook zijn.
doen, waar je ook komt te wonen, om
M. A. Dirkx - Rooimans
mee te kunnen draaien in de gemeenDeldensebroekweg 10
schap, waar je in terecht komt. Wanneer
Vorden
dhr. Flamma over het pad, dat langs ons

Programma Sv. Ratti

Deze Dash-herenploeg promoveert derhalve naar de Ie klas van het district.
Als het 2e team van de heren zich kan
handhaven in deze klas - het bezet de
tweede plaats van onderen - terwijl er l
ploeg automatisch degradeert - zou het
kunnen voorkomen dat tenminste 2
ploegen het volgend jaar in de Ie klas
uitkomen. Dash 4 leverde een uitstekende prestatie.

1; Be Quick 5-Vorden 5; Socci 4-Vorden
6; Vorden 7-Dier.B. 4; Baakse B. 5Vorden 8.

Volleybal
ABS [Bathmenj te sterk voor Dash

In de eerste set kwam die wil ook
duidelijk tot uitdrukking. De Dash
heren lieten zich niet ontmoedigen bij
een kleine achterstand. Op het beslissende moment kon men die achterstand
wegwerken en omzetten in een dusdanige voorsprong, dat de set met 15-10 door
Dash kon worden gepakt. In de tweede
set aanvankelijk weer hetzelfde beeld:
een achterstand met daarna het terugkomen van Dash. Dit keer was het
evenwel onvoldoende voor een set-zege.
Het werd 15-13 voor ABS. In de 3e set
leek het alsof Dash 'het' niet meer had.
Er werd onzuiver gespeeld. De zenuwen
speelden een te grote rol, zodat het
zelfvertrouwen wegebde. ABS pakte ook
deze set. De 4e set moest bepalend zijn
voor de einduitslag. Dash spande zich
weliswaar tot het uiterste in, het hield
een tijdlang gelijke tred met ABS, maar
kon niet tot een overtuigende voorsprong
komen. De set-zege moest tot slot ook
ABS worden gelaten.

Uitslagen: meisjes asp. AZOZ - Dash d
3-0; Wilh. b - Dash c 0-3; jongens asp.
Dash a- Hansa b 3-0; Hansa d - Dash c
0-3; meisjes jun. Dash - Salvo 3-0; heren
Ie kl. DVC l - Dash 2 2-1; dames 2e kl.
Dash 3 - Valto 2 0-3; dames 3e kl. Dash
5 - Harsen 2 1-2.
Programma: Almen: jongens asp. Dash
b - Valto; Eefde: meisjes asp. Valto b Dash c; Hengelo: dames 3e kl. DVO 3 Dash 6; Olst: jongens asp. Boerang Dash a; Vorden: jongens asp. Dash b Valto; Dash c - DVC; meisjes asp. Dash
a - Wilh. a; Dash d - Wilp.

Afd. zaterdag: sp. Eefde 4 - Sv. Ratti 1;
Sv. Ratti 2 vrij; Sv. Ratti 3 - Zelos 5.
Jeugd: Sv. Ratti Al vrij; Eerbeekse
Boys B2 - Sv. Ratti BI; Sv. Ratti Cl vrij.
Afd. zondag: Sv. Ratti l - Beatrix 1; de
Hoven 6 - Sv. Ratti 2; Sv. Ratti 3 Oeken 4.
Dash 4 [heren] kampioen
Afd. dames: Oeken l - Sv. Ratti 1; Sv.
Het 4e herenteam van Dash heeft
Ratti 2 - Reünie 1.
afgelopen maandagavond in de Hanzehal de kampioenstitel gepakt in een
Programma donderdag 26-4:
Vorden 3-Hercules 3; Vorden 7-A.Z.C. sportief duel met de grote rivaal in de 2e
klas, de herenploeg uit Almen. De
5.
Dash-ploeg' had voldoende aan de 2-1
Programma zondag 29-4:
zege om zich kampioen te kunnen
Terborg-Vorden; Reuni 2-Vorden 2;
noemen.
Vorden 3-A.Z.C. 4; Vorden 4-Grolse B

Sv. Ratti l - A.Z.S.V. 11

Sv. Ratti stond voor een zware opgave
want de naaste rivaal A.Z.S.V. uit

Zitting
Kerkepad
Een ieder die belangstelling
toond voor de zitting Kerkepad
maken wij er op attend dat deze
word^fehouden °P woensdag 2
mei I|P om 11.00 uur in het
Paleis van Justitie te Zutphen.

Gezellig wonen begint,
waar problemen zijn opgelost
Nou dan - waarom komt U niet even bij
ons binnen?
Wij zijn er niet alleen voor wij kunj^n het ook!

Het zou toch ontzettend jammer zijn, als
voor de Vordense mensen het niet meer
mogelijk was, om dit mooie wandelingetje te kunnen maken. We hopen dunkt
ons allemaal, op een goede oplossing, en
zijn het eens met het motto: "Blijf van
de woongewoonte van de Achterhoeker
af". Er gingen rond Vorden al zoveel
mooie paadjes verloren. Met vriendelijke
groeten
D. Jansen
Zutphense weg 37,
en
L. Oldenampsen - Jansen
Zutphenseweg 35
Vorden

voor het doorzaaien
van uw grasland
LOONBEDRIJF

H. J. Groot Roessink
Vaalverinkdijk 1, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1470

Extra voordelige
aanbiedingen

"Handen af van Vorden"

Hedenmw^en las ik in "Contact" over 't
Kerkepa^Bbn hier mijn reactie, zo'n
vreemde snoeshaan uit 't Westen zal hier
even komen om de boel recht te zetten er
gaat al genoeg natuurschoon naar de
knoppen door al die import, en maar
bungalows bouwen, mij niets te veel,
maar dan moeten ze zich wel aanpassen
aan onze leefgewoonten en geen smoesjes hebben over een Kerkepad dat al zo
veel jaren bestaat. Ik heb het stuk in
"Contact" met heel veel aandacht gelezen, en toen direct de pen gepakt en aan
Nog een oude gewoonte, die ik graag wil het schrijven geslagen, 't Gaat met dhr.
helpen handhaven, de nieuwjaarsvesites. de Graaf precies als met vele anderen in
Daar heb ik heel wat geleerd, dingen die Vorden b.v. één of andere "meneer" die
ik niet wist van deze streek, kwam ik het zich permiteert om zijn hond bij ons
daar te weten. Ik leerde de mensen in uit te laten, 2 km. buiten het dorp, zelf
mijn naaste omgeving kennen en waar- passen ze voor de rommel en tot slot om
deren. Ik hoop, dat die gewoonte blijft bij dhr. de Graaf terug te komen, wrijf
het hem maar onder de neus, ,,'t
bestaan.
Kerkepad moet open blijven!".
Zijn er geen slechte oude gewoonten?
Vriendelijke groeten
Lieve Vordenaren, denk daar zelf maar
mevr. G. J. Kelderóver na. Ik ben maar een mens en ik heb
Ligtenbarg
slechte en goede eigenschappen. VordeLarenseweg 7,
naren zijn ook maar mensen met goede
Vorden
en slechte eigenschappen. ledere leefgemeente heeft goede en slechte gewoonten. Bewaar de goede en schaf de slechte Naar aanleiding van het artikel in het
zo gauw mogelijk af. Eigenlijk wil ik Contact van donderdag 5 april 1979,
hiermee ophouden, maar er moet me betreffende het kerkpad langs de beek,
wilden wij het volgende melden. Vanaf
nog iets van het hart.
1925 zijn wij inwoonsters van Vorden en
Die westerlingen hebben natuurlijk wel hebben wij altijd met veel genoegen van
slechte eigenschappen, maar toch ook het mooie kerkpad langs de beek gewel goede. Doordat zij in het westen niet bruik gemaakt. Als kind gingen we
zo zijn verwend met landschappelijk altijd al spelen in het Vordense bos Ton
schoon, waarderen zij misschien de Hope's veld (open gedeelte bij het huis
Vordense omgeving nog meer, dan van de fam. Siebelink), en in het
menige rasechte Vordenaar, die zijn slingebos (beukenbos bij het kasteel a.d.
leven lang in dit mooie gebied heeft • beek) en maakten daarbij vanzelf gemogen wonen. Misschien zullen zij nog ' bruik van het pad langs de beek. Nooit
meer. dan de geboren en getogen *• werd ons dat verboden, door wie dan
Vordenaren proberen het landschap te ook.
bewaren zoals het nu is. En daar zou ik
dan nog heel wat over weten te zeggen,
maar dat doe ik nu niet, Vordenaren
mag ik u dan allen hartelijk groeten.

Aalten kwam op bezoek. De wedstrijd
golfde dan ook leuk op en neer, van
weerszijde waren goede mogelijkheden
om tot score te komen, maar het visier
stond nog niet zuiver. Toch mocht Sv.
Ratti na een half uur de leiding nemen.
P. Bielawski die H. Sloetjes aanspeelde
die op zijn beurt oprukte tot de cornerlijn en zag H. Eggink vrij staan, gaf een
zuivere pa's en zo schoot H. Eggink
onhoudbaar 1-0. De beide ploegen
waren elkaar gewaagd en zo kwam
A.Z.S.V. toch naast Sv. Ratti omdat
Ratti iets te veel ruimte gaf kon A.Z.S.V
in tweede instantie de gelijkmaker scoren.
Toch bleef Sv. Ratti goed doorgaan en
nam het spel over en bleef rustig en
beheerst spelen en zo kon Ratti toch de
volle winst pakken door een doelpunt
van W. Wiegerink. 2-1 voor Sv. Ratti en
zo gaat Sv. Ratti rechtstreeks op de
kampioenstitel af. Ook dat deed Ratti 2
door van D.Z.C. 4 met 2-0 te winnen.

2 krop sla
+ 1 komkommer
1 kilo Granny Smith

signatuur van
beter woonkomf ort

QQ
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Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314
Warnsveld, Rijksstraatweg 108
Tel. 05750-17332

Weekendaanbieding:
1 bos Trosanjers.

Interieurverzorgers van huis uit!

3,75

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET
Maandag 30 april

Koninginnebal
voor gehuwden en verloofden

Muziek

THE SILVER STARS

Aanvang 19.30 uur
KAARTEN vanaf heden verkrijgbaar bij „De
Schuur"

Hotel „Bloemendaal
Sauna - Solarium

ii

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Tel. 1227-Vorden

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Sigarenmagazijn

Te koop: een compleet opklapbed + matras. Tel. 2043.

„DE OLDE MEULLE"

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

Tel. 1301.

fflOKI
Onbetwist weer favoriet
voor dit seizoen.
Zweedse muilen om nooit,
meer uit te doen.

U leest wel eens:

Wij verkopen brood van
de Warme Bakker!
Maar, brood haalt U bij
uw Warme Bakker
zo vers uit de oven
Dat is het verschil!
WEEKENDREKLAME:

Gevulde
roomboterkoek
36-46 29,-

WULLIIMK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Bakker Oplaat
bakt het voor U
Dorpsstraat - Vorden

Te koop: uittrektafel z.g.a.n.
+ helm + 2karwielen.
Tel. 6646.
Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden
Te koop: Siamese poesjes,
nog verkrijgbaar 2 poesjes en
2 katertjes met stamboom.
Tel. 05761-408.
Installatie- en servicebedrijf
LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, tel.
2170.
Speciaal
voor
klantenwerk. Erkend gas- en
water-technisch installateur.
GRATIS FILM

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

Stomerij voor Vorden e.o
Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

w
Kijken en luisteren
in kleur en stereo

Het eiken t.v. meubel lost uw t.v.
bergprobleem in een keer op.
Met veel handige extra ruimte
voor boeken, platen en allerlei.

ZIEKENVERVOER

WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

^ ófoene 6tene*i

Een praktisch
t.v.-stereomeubel in eiken. Boven
blad 85 x 43 cm, hoogte 67 cm.
Om beeld en muziek handig bij
elkaar te hebben.

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

Modecentrum

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

Gebloemde

Bij ons kun je tenminste uitzoeken wat je zelf mooi vindt. Fijne
jacks, stoere broeken, sportieve shirts en pullovers . . . Flink sterk
allemaal. Kom vlug. Je weet ons te vinden.

Vorden, Tel (05752) 1381

rokken
Diverse maten
Uitzoeken

Meteen
Koop-Krediet-Planvan
de Bondsspaarbank
haaltumakkejijk
meer komfort in huis.

59f50

/chooldermon

Het Koop-Krediet-Plan
"Huis en Haard" is speciaal
bedoeld voor mensen die hun
woning komfortabeler willen
inrichten.
Vloerbedekking, meubels,
kleurentelevisie? Komt u
maar naar de Bondsspaarbank
voor de financiering. Er is ook een
een KKP "Woningverbetering"
met extra lange looptijden,
voor verbouwingen, aanleg van
CV e.d. U vindt altijd wel een
Bondsspaarbankkantoor
dichtbij huis waar u op een prettige
manier kunt praten over die
"huiselijke" geldzaken Men heeft
tijd en aandacht voor u bij
de bank voor alle mensea
U zult u thuisvoelen bij
de Bondsspaarbank met de S
van Service.

Sfeervolk leuke zool voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen
Gafé-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
liedier

-

Tel. 6684

Voor f 360,- heb je al een beste

Union
dames- of
herenfiets
kompleet met lamp, pomp
en een stalen BASTA slot

BONDSSPAARBANK
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.

Alle zaken voor alle mensen.

bij

TRAGTER uwfietsenspecialist
Ook voor
reparatie van allerhan
de merken fietsen
steeds tot uw dienst

FRAG1 :R uw fietsenvakman

kil Een grote schilder- of behangklus? Huur toch gereedschap,
apparatuur of een kamersteiger. Dan schiet u op!

Doe-het zelf-centrum

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

Bijlage
WEEKBLAD CONTACT
Uitgave
Drukkerij Weevers B.V.
Postbus 22, Vorden

ter gelegenheid van de verjaardag H.M. Koningin Juliana
Aan alle inwoners van Vorden,
Ter ere van de 70e verjaardag van Hare Majesteit de Koningin hebben wij op deze feestdag een Bonteavond voor het gehele gezin op het feestprogramma staan.
Achter de Openbare School in het dorp zal een grote tent worden geplaatst, waar bekende artiesten, de
boerenkapel, knupduukskes en de Castle Eights zullen optreden. Verder zal het geheel een feestelijk
aanzien krijgen. Een conferencier zal tijdens deze avond voor de nodige variatie zorgen.
Tijdens het optreden der artiesten, enz., zullen enkele Vordense zakenmensen voor drank, barbecue,
notenbranden, poffertjesenz. zorgen.
Het feestprogramma vindt U uitgebreid in de feestkrant.
Het bestuur van de Oranjevereniging hoopt U een goed programma aan te bieden, maar uw
enthousiasme en geestdrift zijn we wel nodig. We vragen U dan ook om deze dag allemaal de vlag uit te
steken, het verhoogd zeker de feestvreugde.
U zult een paar VERZAMELBUSSEN in het centrum van het dorp aantreffen. Hier kunt U Uw grieven,
suggesties, enz. in kwijt, maar U kunt zich ook opgeven als lid van de Oranjevereniging van Vorden door
het strookje in te vullen voor het lidmaatschap wat U in de feestkrant aantreft.
Door U als lid op te geven, helpen wij elkaar in de toekomst op Koninginnedag meer mogelijkheden te
scheppen om diverse festiviteiten op touw te zetten.
Alle medewerkers die aan het
feestprogramma meewerken
zeggen wij alvast bij voorbaat
dank.
Ons devies luidt: "ALLES

BESTUUR ORANJEVERENIGING VORDEN:

VOOR EN DOOR DE MENSEN VAN VORDEN"

Wij wensen U allen een
prettige dag toe en laat zien
dat wij in Vorden echt feest
kunnen vieren.
Namens bestuur
Oranjevereniging Vorden
A. SCHIPPER, voorzitter.

Op maandag 30 april viert Koningin Juliana haar 70ste verjaardag.

Voorzitter
A. Schipper

Secretaris
G. J. te Velthuis

Penningmeester
E. H. Brunnekreeft

Bestuurslid
Mej. T. A. Oosterhuis

Het adres voor al uw

boeken
kantoorgarnituren
tafelspelen enz.

Voor al uw

GlGKlflSClIG

installaties
Vakkundige voorlichting en aanleg

BOEKHANDEL Hietblïllk
Vorden-Tel. 05752-1253

DEKKER ELECTRO B.V.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 05752-2122

Voor al uw

doe het zelf artikelen
HARMSEN

BON

naar

Schoolstraat 8, Vorden - Tel. 1486

ledereen wordt verzocht
te vlaggen

Door onze pracht sortering

tour-, sport-,
race- en
jeugdfietsen
kunnen wij de fiets van Uw
keuze bijna altijd uit voorraad
leveren.

fietsen en tandems
het adres in Vorden.

Dorpsstraat 12-14

En toch... voor een goede

Naam:

motormaaier

Adres:

Het zij benzine of elektrisch

HENK VAN ARK
Burg. Galleestraat

Tweewielerbedrijf

Te deponeren in de daarvoor bestemde bus op het
marktplein of bij de feesttent achter de O.L. school op
maandag 30 april a.s.
„Hierbij meld ik mij aan als lid van de Oranjevereniging
Vorden,

HET ENIGE JUISTE ADRES

Ook voor het huren van z.g.a.n.

Uitknippen

Vorden

Woonplaats:
tot wederopzegging, voor een jaarlijkse contributie van
f
, (vrijwillig bedrag doch minimaal f 7,50 per jaar)".
Bij voorbaat hartelijk dank, U heeft hiermee de Vordense
bevolking en de Oranjevereniging Vorden geholpen.

Telefoon 1554
De Penningmeester

Met de beste GARANTIE en SERVICE
Telefoon 1393

Uitknippen

En toch... is Uiterweerd uw schilder
Ruurloseweg 35

- Vorden -

Telefoon 05752 -1523

Gezellig wonen begint,
waar problemen zijn opgelost

MORGENPROGRAMMA:

Nou dan - waarom komt U niet even bij
ons binnen?

8.00 uur: Klokluiden.
8.10 uur: De kinderen van de klassen 2,
3, 4, 5, en 6 van de lagere
scholen komen bijeen op het
plein achter de openbare
school in het dorp.

Wij zijn er niet alleen voor wij kunnen het ook!

8.30 uur: De aubade voor het dorpscentrum.
De edelachtbare heer Vunderink, burgemeester van Vorden, houdt zijn toespraak.

signatuur van
beter woonkomfort

9.00 uur: In het dorpscentrum zal voor
de kinderen van de klassen 2,
3 en 4 van de lagere scholen
door de Stichting Jeugdsociëteit een voorstelling worden
georganiseerd verzorgt door
Theater Amsterdam.
Opgevoerd wordt ,,De schat
van de beeldhouwer.
Einde 10.00 uur.

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314
Warnsveld, Rijksstraatweg 108
Tel. 05750-17332

Interieurverzorgers van huis uit!

Het adres voor al uw

rookartikelen
natuurlijk
SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle

Fa. V. D. WAL, Dorpsstraat 9, Vorden
Tel. 1301

a.s. zaterdag, zolang de voorraad strekt

oranjebollen

9.00 uur: Oriënteringsrit per fiets voor
schoolkinderen van 11 t/m 14
jaar.
Nadere mededelingen worden op school verstrekt. Voor
leerlingen van deze leeftijd,
die een school elders bezoeken, bestaat er de gelegenheid gratis mee te doen, als ze
zich aanmelden bij de Heer
A. J. Zeevalkink, Christinalaan 15 te Vorden, op vrijdag
27 april van 16.00 -17.30 uur.

Een wolk
van een baby.

(rozijnenbol
met oranjedecoratie)

- sportevenementen
- auto- en motorcross
- feesttenten
- en zalen
naar

9.30 uur: Oriënteringsrit per fiets voor
15-jarigen en ouder. Men kan
zich opgeven op het schoolplein achter de Openbare
School in het dorp, vanwaar
ook wordt gestart.
De prijzen voor deze groep
worden om 16.30 uur in de
feesttent achter de O.L.S.
Dorp uitgereikt.

Geluidsinstallatieverhuurbedrijf

Fa. Wolsing
Julianalaan 20, Vorden. Tel. 05752-1209

9.30 uur: Vogelschieten voor dames en
heren aan de Horsterkamp.
Gelegenheid tot buksschieten, personele baan en vrije
baan. Om 16.30 uur wordt in
de feesttent de Schutterskoning(in) uitgeroepen en vindt
de prijsuitreiking plaats.

Tevens verkoop van

grammofoonplaten
en cassette's
iedere vrijdag op de markt.

10.30 uur: Eveneens in het dorpscentrum verzorgt de Stichting
Jeugdsociëteit een gevarieerd
programma, ook m.m.v. Theatergroep Amsterdam, voor
de leerlingen van de kleuterscholen en de eerste klassen
van de lagere scholen. Opgevoerd wordt ,,De schat van
de beeldhouwer".
Einde 11.30 uur.

Voor de komende feestdagen

vlaggen
oranje-wimpels
en vlaggestokken

De kinderen die dit programma bezoeken moeten i.v.m.
de verkeersveiligheid
om
10.15 uur door hun ouders in
de zaal gebracht worden en
om 11.30 uur weer vanuit de
zaal opgehaald worden.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

'HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

l Jssalon Boersma

Onbetwist weer favoriet
voor dit seizoen.
Zweedse muilen om
meer uit te doen.

^~

Voor geluidsinstallaties

Vanaf zaterdag 28 april a.s.
kunt U weer bij ons terecht voor ons

^^B
^^r

\ Kennemer Kaarten Kollektie.

i^H

een produkt van de
ECHTE WARME BAKKER

ii

't Winkeltje

ti

3«-4« 89-

WULLIIMK

IN BROOD EN BANKET
A. G. Schurink

weever s

Burg. Galleestraat 22, Vorden - Tel. 1877

MAKELAAR -TAXATEUR ONROERENDE GOEDEREN

v

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

VAN
ZEEBURG
Zutphenseweg 31, VORDEN. Tel. 05752-1531

^^^^ ^B^^

MILKSHAKES

G.J.Draaijer
heeft Luxor met
3 jaargarantie

SORBETS
'Niets kleedt
beter dan een
Beterkleder!'

Luxor portable kleurentelevisie • In-line blackstripe
beeldbuis 37 cm. • Optimale beeldkwaliteit door
unieke kleurdecoder! • Zeer laag gewicht, dus
gemakkelijk draagbaar • Op lichtnet of batterij
(12 Volt) • Gescheiden hoogspanning ("koud
chassis") • Laag stroomverbruik (70 Watt) • Fijnafstemming met Ideaal-Beeldknop • 8 Kanalen met
druktoetsen • Telescopische antenne • Aansluiting
voor hoofdtelefoon • Grote 5 Watt speaker
Uitgevoerd in metallic

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend
goed, taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met deskundig adivies. Tevens agentschap
van de Nederlandse Middenstands Spaarbank.

Vlaggen

Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Speciaal aanbevolen:
IN DIVERSE SMAKEN en

hr

LidNBM/MCC

heerlijke soft-ice

^^r

LLJXOR

holthous

m mm T is ZWEEDS/T is KLASSE
• •• Vraag demonstratie bij:

Shop Centrum G. J. Draaijer
Raadhuisstraat 2
VORDEN

/chooldermciA
raadhuisstraat tel 1307 «enten

Feestmutsen Feesttoeters Koerselman
r->

f^

i

Burg. Galeestraat

Koninginnedag
goed schilderij
zijn 2 dingen waar we eigenlijk
niet meer buiten kunnen.

De juiste en veiligste weg
voor

MIDDAGPROGRAMMA:

en een

;

14.00uur:

Voor dat schilderij kunnen wij
wel zorgen en Koninginnedag
doen we gewoon met zijn
allen.

De V.A.M.C. „De Graafschaprijders" organiseert op
het terrein Brinkerhof 2, onderlinge clubwedstrijden voor
haarleden.
Einde ca. 15.30 uur.

16.00 uur:

Prijsuitreiking zal plaatsvinden
om 16.30 uur in de feesttent
achter de O.L.S. Dorp.

Litorama

15.00 uur:

Dorpsstraat 8, Vorden
Tel. 05752-2675

Ontbijtkoek

De aanspanning "In de
Reep'n" Vorden en omstre- 16.30 uur:
ken heeft een rijtoer gepland
voor bewoners van "de Wehme" met de Schutterskoning(in). Ook 65 + -ers die in
Vorden woonachtig zijn kunnen zich opgeven.
Start vanaf ,,de Wehjne".

De kinderen die op school vrijkaartjes voor draai- of zweefmolen hebben ontvangen
moeten deze voor 16.00 uur
hebben gebruikt.
De kinderen van de kleuterscholen en de eerste 3 klassen
van de lagere scholen krijgen
ieder 2 kaartjes voor de draaimolen. De kinderen van de
4e, 5e en 6e klas krijgen ieder
1 kaartje voor de zweefmolen.
Huldiging schutterskoning(in)
in de feesttent achter O.L.S.
Dorp.
Prijsuitreiking aan de winnaars van de oriënteringsrit
voor 15 jarigen en ouder.
Prijsuitreiking aan de winnaars van de motorcross.

HEERLIJK UIT EIGEN BAKKERIJ
;;

15.00 uur:

ASSELT

Tapijten

-

Lederwaren

Auto Boesveld
* Verkoop van alle
merken automobielen
* Onderhoud - reparatie

Telefoon 05752-1329
b.g.g.-1743

Bloemen horen erbij
Ze houden van mensen

houden wij ons beleefd aanbevolen.

-

Burg. Galleestraat 26 - Vorden - Telefoon 1421

Enkweg 5-7 Vorden

Zutphenseweg 18 - Telefoon 1384

VOOR DE AAN- EN VERKOOP VAN
VARKENS EN PAARDEN

Meubelen

* Ook financiering

Dansmuziek in bodega "het
Pantoffeitje" o.l.v. trio Bert
Broeke.

H.H. LANDBOUWERS,

B. Lammers

* Vrije merkbenzine

Opgave zowel voor 65 + -ers
en voor bewoners van "de
Wehme" op zaterdag 28 april
bij mevr. van Druten, Ruurloseweg61,tel.2260.

met echte honing

MEUBELEN
TAPIJTEN EN
GORDIJNEN

... om in gezien te worden

Zomaar door de week
of bij een feest of verjaardag

Ook in nood helpen wij u met klein en groot!

Herman Voskamp
Reeoordweg 6 - Tel. 1503

U houdt toch ook van bloemen

van uw
Bloemenspeciaalzaak
LJIUCI i ici io|jeuiacii£ciai\

•y,, ^t^

J. J. Dijkerman %jf
Zutphenseweg 5, Tel. 1334
LID FLEUROP - INTERFLORA

WIJ MAKEN MASSIEF EIKEN
MEUBELEN NAAR UW EIGEN
KEUZE EN ONTWERP
Diverse bankstellen, kasten, wan d meubels, klaptafels, eethoeken, knopstoelen
ronde, rechthoekige en ovale tafels (bladdikte 5 cm.) Buroos, boekenkasten, dekenkisten, hoek- en ladekasten, ledikanten, kaarsen- en asbakstandaars, lampenstandaards (gedraaid) diverse maten.

J. W. Klein Kranenbarg &Zn,
Hackforterweg 31, Wichmond, telefoon 05754-269
Kerkstraat 9 te Vorden, telefoon 05752-2425

En als't nou een
goeie is, is het pas best
De optisch verantwoorde zonnebril
doet aan Uw ogen goed. De prul
van een paar gulden is vaak
gokken met Uw ogen. U weet zelf
wel wat het beste is.

Oranje boven is de leus,
maar U hebt nog de keus.

Opticien
Siemerink
Telefoon 1505

Om plezierig te lopen

/etter lady

nu schoenen bij Mokkink kopen.
Schoenen
Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

rokken/blouses/pantalons j

En voor fietsen
en alle mogelijke

toebehoren

TRAGTER
Zutphenseweg

Empo
Gazelle
Union
Raleigh
Rivel

textiel en mode

/chooldermon
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Damesmode,

AVONDPROGRAMMA:

door U zelf gemaakt
of klaar gekocht

19. 00 uur:

Het adres hiervoor is

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

AUTOBEDRIJF

GROOT JEBBINK
Rondweg2

Vorden

Telefoon 1794

Uw adres voor:

',

ONDERHOUD EN
REPARATIE
1

VERKOOP NIEUW EN
GEBRUIKTE AUTO'S

',

inruilen financiering mogelijk.
Het adres voor:

;

ONDERHOUDSARTIKELEN

;

zoals manen, hoezen, spiegels, mistlampen,
voor en achter, radio's enz.

Speciaal adres voor
ROMAX UITLATEN
j
i
1

Voor de aanleg van de

elektrische
installatie

;

i ^^^^*^^^^~.*.*.^~.~-.~ —***^^^*****~.^****+*^* ******<*.*.****** ^^**.^^^^^-

naar.
TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Slagman & Esselink b.v.
Het Hoge 35 - Telefoon 1511

Ook voor
elektrische apparaten

Op Koninginnedag
vanaf 16.00 uur
in 't café

Pianist
Herman Nossent

HOI

BAKKI

Nationale vlaggen
in katoen en draion
-Vlag
— Vlaggestok
— Houder
— Wimpel
Compleet vanaf 52,bU

^Sy^^SScfcflP

'

Heeft u bouwof verbouwplannen?

Om de 70e verjaardag van 19. 30 uur: Oranjebal in café Evkelkamp
't Medler voor verloofden en
Koningin Juliana een extra
gehuwden. Hier speelt het ;
feestelijk tintje te geven, ordansorkest "de Moodchers". ;
ganiseert de Oranjevereniging
j
een bonte avond voor het heDansmuziek
in
bodega
,,'t
;
le gezin in de gezellig inge- 19. 30 uur:
Pantoffeltje" o.l.v. trio Bert :
richte feesttent achter de
Broeke
O.L.S. Dorp m. m. v.
- dansorkest,
-boerenkapel,
19. 30 uur: Dansmuziek voor verloofden
en gehuwden in de "Schuur"
- bekende conferencier,
van Hotel Bloemendaal o.l.v.
- boerendansgroep
orkest The Silver Stars.
"De Knupduukskes",
- volksdansgroep
"Castle Eight",
20.00 uur: De Stichting Jeugdsociëteit
organiseert voor de wat oude- enkele bekende artiesten,
re Vordense jeugd in het
- enkele Vordense zakenmendorpscentrum een optreden
sen welke met diverse kramet de popgroep "Toni Mamen zorgen voor o. a. drank,
caroni and the Swinging Debarbecue, notenbranden,
vils". In de pauze's van het
poffertjes, enz.
optreden van deze popgroep
Tevens is er gelegenheid tot
wordt de muziek verzorgd
het maken van een dansje
door Drive in Discotheek "Sao.l.v. het dansorkest.
burac" uit Vorden. Zaal open
U kunt gerust uw kinderen
7.30
uur.
meebrengen, dit wordt een
echt gezellige avond.
Entree is gratis.
Om de kosten van deze avond
te dekken zou het bestuur het
op prijs stellen indien u zich
opgeeft als lid van de Oranjevereniging.
Hiertoe bestaat gelegenheid
^^^^^^i
^^^^^^^
door het invullen van een aan^^
meldingsformulier, dat in demR
ze krant zit, en dit te deponew^r^
w^^
ren in de daarvoor geplaatste
^
^^^F
bussen in de feesttent.
Ook wordt een vrije gave op
prijs gesteld.

Maandag 30 april

Koninginnebal
voor gehuwden en verloofden

lederen wordt verzocht A
<**Sf
7
/
^y \
de vlag uit testeken '

Muziek:

THE SILVER STARS

Aanvang 19. 30 uur
KAARTEN vanaf heden verkrijgbaar bij „De
Schuur"

Hotel „Bloemendaal"
Sauna - Solarium

Tel. 1227 - Vorden

VOOR AL UW

ADMINISTRATIEKANTOOR
VORDEN B.V. Dir. B. H. J. de Regt

Alle zaken
voor
alle mensen

VOOR EEN DESKUNDIGE VERZORGING
VAN UW GEHELE ADMINISTRATIE
Wapen- en Sporthandel

Martens
ttttdi

Zutphenseweg

Bondsspaarbank
Dorpsstraat 15

En toch... ook voor uw

handmaaimachines
Henk van Ark
Vorden

Vorden

Contact
voor het nieuws
uit ww eigen streek

Dagelijkse rente berekening

Burg. Galleestraat

doeltrtfftndl

Telefoon 1554

Met de beste GARANTIE en SERVICE

Als U problemen hebt met Uw boekhouding, dan verwerken wij die graag voor
U per computer. Wij kunnen U snel, zo nodig zeer snel, informeren over de
stand van zaken.
Als U problemen hebt op belastinggebied, dan zal één van onze belastingspecialisten U graag van dienst zijn.
Als U over een andere ondernemingsvorm denkt, bijv. aan een B.V., dan be
schikken wij over een zeer ruime ervaring in het opzetten daarvan.
Speciaal voor het begeleiden van Uw zaak beschikken wij over een organisatiedeskundige, die met U meedenkt.
Kortom: bel eens op, wij komen graag vrijblijvend langs.
Ruurloseweg 21, Vorden. Tel. 05752-1485

Chrysler
- Sunbeam
Automobielen
Nieuw: met 1 jaar garantie
Occasions:
met BOVAG-garantiebewijs

BrOOCl van Uw Warme Bakker
is kwaliteitsbrood
Dat verschil proeft U wel degelijk!

Auto- en Taxibedrijf

Warme bakker Upl331

TRAGTER

bakt het dagelijks voor U

Zutphenseweg 85, Vorden
Tel. 05752-1256

Dorpsstraat 11 -Vorden -Tel. 1373

