Donderdag 3 mei 1979
41e jaargang nr. 8
Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 27,- per
jaar.
Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Grote belangstelling:

NIEUWS

Heropening Kerkhof's supermarkt

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

VAN DE

KERKEN
Alsof de duvel er mee speelt...
Zo lijkt het soms in het leven. Hij, de
"diabolos" gooit alles in de war, is
aan-het-ballegooien. En het leven wordt
er dan niet beter op. Duivelse machten
zagen/zien we aan het werk in de film
Holocaust. En zo was het, zo is het. Ook
in het drukkers-vak is het zet-duveltje
een (slechte) bekende! Meestal zit hij er
gelukkig naast in zet-fouten, druk-fouten. Vorige week had-ie op deze plaats
helaas ook gelijk. Van het duitse woord
"leben" had hij gemaakt "leden" (van
het werkwoord "lijden"). Het "leven"
was in de Hitler-tijd voor velen "lijden".
Zeer velen hebben toen in hun leven zeer
veel ge-leden. Soms is het niet om aan te
zien en om aan te horen. In verband nu
ook met de data 4 en 5 mei rectificeren
we het citaat uit het boek "Das Brandopfer" van Albrecht Goes:
...Und es muss ja au c h vergessen werden, denn wie könnte leben, wer nicht
vergessen kann?
Aber zuweilen muss einer da sein, der
gedenkt!

è

Vorige week woensdag werd Kerkhof's supermarkt heropend, de heer Kerkhof die ook een s^prmarkt in Brummen rund
heeft vaker met het bijltje gehakt, dat was al gauw te zien. Van binnen was door omzetting het gehele bedrijf verandert. De
muziekverniging Sursum Corda gaf op het parkeerterrein een leuke show, te beste, wat zeer in de smaak viel bij het
pubiek. Wij wensen de heer en mevrouw Kerkhof veel succes toe in Vorden.

Aktie "Mensen in Nood" kleding-inzameling
"Mensen in Nood" is een katholieke

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.

1. Collectevergunningen
2. Nationale Dodenherdenking 1979
Ad. l Collectevergunningen:
- periode 30 april t/m 6 mei 1979
t.b.v. Sakor
- periode 7 mei t/m 13 mei 1979 t.b.v.
A.V.O.
2. Nationale Dodenherdenking 1979:
De Nationale Herdenking van allen, die
sinds 10 mei 1940, wanneer of waar ook
ter wereld, in het belang van het
Koninkrijk zijn gevallen, alsmede van

3. Zij die aan de herdenking willen
deelnemen worden verzocht om uiterlijk
19.50 uur bij de ingang van de algemene
begraafplaats aanwezig te zijn, waarna
men zich gezamenlijk naar de graven
Evenals in 1978 is het programma voor
van de geallieerde bondgenoten en het
deze dodenherdenking als volgt:
symbolisch graf van hen die vielen uit
1. Van des avonds 18.00 uur tot 20.02
vorden zal begeven. Op deze graven zal
uur zullen van alle openbare gebouwen
door de burgemeester namens het gein Vorden de vlaggen halfstok worden
meentebestuur van Vorden e^n krans
gehangen. Om 20.02 uur (na de 2
worden gelegd.
minuten stilte) worden de vlaggen in top
gehesen tot aan zonsondergang, te weten
21.09 uur. Particulieren worden ver- 4. Te 20.00 uur tot 2 minuten daarna,
zocht dit eveneens te doen.
zal volkomen stilte in acht worden
2. Van 19.45 uur af tot 30 seconden voor genomen. De plechtigheid wordt hierna
20.00 uur zal de torenklok van de N.H. met een kort lied, te zingen door het
Vordens Mannenkoor, besloten.
kerk worden geluid.
allen, die door oorlogshandelingen en
terreur zijn omgekomen, zal dit jaar
worden gehouden op vrijdag 4 mei.

Jong Gelre

De afd. Vorden van Jong Gelre organiseert zondag 6 mei een buitenmiddag bij
de Kapel in de Wildenborch. Hier zullen
een vijftiental spelletjes worden gedaan
Jeugddienst in de Hervormde dorpskerk zoals b.v. touwklimmen, paraplu hana.s. Zondagmorgen 6 mei wordt in de gen, hardlopen etc. Op 11, 21 en 28 mei
Hervormde kerk te Vorden de maande- zal de afd. Vorden meedoen aan de
lijkse jeugddienst gehouden, die mede voetbalcompetitie van de regio Achtervoorbereid werd door de^^igddienst hoek. De wedstrijden worden op het
commissie. In deze jeugd^Hst hoopt terrein van Almen gespeeld. Op 18 mei
dan voor te gaan Ds. J. Piasman, voetbalt Jong Gelre zelf op het Rattiindustrie-predikant te Dieren. De terrein.
tuonddienst zal D.V. geleid worden
door Ds. J. Veenendaal. Op de eerste en
de derde zondag van de i^|nd is er
immers ook een avonddiSB die om
/even uur begint.
In gebed de wereld rond...
In het Oecumenisch Centrum van de
Wereldraad van Kerken te Geneve is
ook een Kapel waarin de staf wekelijks
samenkomt voor Gebedsdiensten voor
de kerken. Elke week wordt er voorbede
gedaan voor de kerk in een bepaald
land. Zo gaan ze daar in-gebed-de\\ereld-rond. Vele kerken in vele landen
bidden nu deze gebeden mee volgens de
oecumenische gebedskalender. Zo ook
in ons land. We geven hier graag eens de
landen/de kerken door waarvoor in de
maand mei ginds in Geneve en in vele
landen voorbede gedaan wordt: zondag
6 mei Frankrijk, zondag 13 mei Portugal, zondag 20 mei België, zondag 27
mei Ierland. Het maandblad van de
landelijke Raad van Kerken geheten
"Saamhorig" begeleidt met korte informatie-artikelen de genoemde Gebedskalender. Het adres van de Raad van
Kerken in Nederland is: Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort,
tel. 033-33844.

Deze week komen de volgende onderwerpen aan de orde t.w.:

stichting voor hulpverlening in rampsituaties en voor ondersteuning van particuliere ontwikkelingsaktiviteiten in de
Derde Wereld. Zij werkt zonder onderscheid naar geloof of ras. Daarom deze
mededeling voor iedereen. Vrijdag 11
mei wordt de R.K. kerk in Kranenburg
en Vorden van 19 tot 21.00 uur opengesteld om bruikbare kleding en schoeisel in ontvangst te nemen. Maar ook
zaterdag 12 mei van 10 tot 12 uur is die
kerk geopend voor datzelfde doel. Zoekt
uw kasten maar grondig na. Wat nog
bruikbaar is maar niet door u wordt
gebruikt, brengt u dat maar naar de
portalen van de beide kerken. Het zal
alles in grote dank worden aanvaard.

5. Daarna worden degenen die daaraan
behoefte hebben in de gelegenheid gesteld een eenvoudige hulde te brengen
door het leggen van bloemen.
Met het oog op het karakter van deze
Nationale Herdenkingsavond zullen
geen toestemmingen worden verleend tot
het houden van openbare vermakelijkheden op de avond van 4 mei. De exploitatie van horecabedrijven dient op deze
avond zodanig te geschieden dat hieraan
elk vermakelijkheidsaspect ontbreekt.
Gedurende de periode van 18.00 uur tot
21.00 uur verzoeken wij u de buitenverlichting, zoals neon en lichtbakken,
te doven.

r^fJW^ BURGERLIJKE..
STAND

Geboren: Arjan Albert
Judith Jenny Peters.

Siemerink;

Ondertrouwd: J. Bijenhof en W. E.
Schouten; G. H. Bloemendaal en A. M.
Brandenbarg.
Gehuwd: A. J. Winkels en M. A. Groot
Roessink; G. J. Jolink en W. Leunk; A.
Gotink en J. Sprukkelhorst.
Overleden: J. Groot Enzerink, oud 89
jaar; J. Heuvink, oud 97 jaar; J. KieftBegieneman, oud 71 jaar.

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 WtKK
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.

^Kerkdiensten!
HERVORMDE K E R K VORDEN
6 mei 10.00 uur Ds. J. Piasman, Dieren,
jeugdienst; 19.00 uur Ds. J. Veenendaal.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
Ds. A. van Vliet, Eibergen.
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur
R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.
ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
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. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. C. M. Möhlmann, Doetinchem, tel.
08340-33765; C. L. Stratingh, Barchem,
tel. 05734-498. Spoedgevallen 11.3012.00 uur.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand mei mevr. Gille, tel.
2151. Graag bellen tussen 8.00-9.00
uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur en 13-13.30
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, Vort den. 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

OPElNb/\Kt BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30POLITIE
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455 van 14.00 -14.30 uur.
BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

Nieuwstad
5 - Vorden
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Zit-slaapkamer zonder pension gezocht, door 50-jarige
heer.
Brieven onder no: 8-1.

BENNIE BERENDSEN
en

Met ontroering hebben wij kennis genomen van het
overlijden van

LAGE PRIJZEN
voor modebewuste mensen

ELLY BOEKMAN
MEVR. J. KIEFT-BEGIENEMAN

Te koop gevraagd: Kuilgras
en/of mais. G. A. Regelink,
Hengeloseweg 16, Vorden.
Tel. 1279.
Te koop: granieten aanrechtblad (groen-zwart) 2.20m met
stalen spoelbak en/of kastjes.
Tel. 05735-2199
Te koop: aanhangwagen 30 x
1.85, l elektrische gitaar met
versterker en luidspreker, l
tossi-as, l dames-bromfiets.
Peugeot 104.
H. Kup, 't Elshof 10, Vorden.
Tel. 2539.
Onderwijzeres zoekt per l
augustus of eerder kamers of
etage + kookgelegenheid in
Vorden.
Brieven onder nr. 8-2.

gaan trouwen op vrijdag 11 mei a.s. om
14.00 uur in het gemeentehuis „Kasteel
Vorden".
Receptie van 17.30 tot 20.00 uur in
Bodega „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat
34 te Vorden.

Toekomstig adres:
Snethlageweg 25, 7255 CE Hengelo (G.)

Op zaterdag 12 mei a.s. is het precies vijfentwintig
jaar geleden dat we elkaar het ja-woord hebben gegeven.
We vinden het erg fijn dit te mogen beleven.
We willen U dan ook langs deze weg
uitnodigen om samen met onze kinderen dit heuglijke feit te herdenken in
zaal Schoenaker, Ruurloseweg, Vorden.
Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot
18.00 uur.

Te koop: 3 maalkalveren.
A. Schotsman, Heijendaalseweg l, Vorden.

Race- en trimfietsen

,

J. H. BEKKEN
A. A. BEKKEN-DIEKS
WIM
FRANS

Vorden, mei 1979
Ruurloseweg 86

Zie onze showroom.
Natuurlijk van Fongers
Barink, Nieuwstad 26
Te koop: aardappelen, surprise + damesbromfiets,
Sparta,
wegens aanschaf
auto.
Visschers, Almenseweg 61,
tel. 05751-568.
Verliefd, verloofd, getrouwd,
voor een gezellig avondje is
niemand te oud. ledere
woensdagavond „Stuif in".
Hotel „Bloemendaal", Vorden. Sauna-Solarium. Tel.
05752-1227.
Te koop: jonge herdershond,
rue. Zonder papieren. H.
Eggink,
Dennendijk
7,
Warnsveld.

In plaats van kaarten
Zaterdag 12 mei hopen onze ouders en grootouders

J. NORDE
en

W. A. NORDE-GROTENHUYS

Te koop: WEVO kampeerwagen, nieuw tentdoek, in zeer
goede staat van onderhoud.
Vraagprijs ƒ 1500,-. Te bevr.
HetWiemelinkl8,tel. 2275.
Te koop: Welsh pony 2 jr.
merrie en drachtige stamboek
merrie shetlander. Beiden erg
mak. Alleen voor goed tehuis.
Inl. Oude Borculoseweg 2,
Warnsveld. Tel. 05751-652.

Moederdag
Fongersdag

JOHAN EN ALIE
LINETTE
HANS
Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur in
„'t Pantoffeltje", Dorpsstraat, Vorden.
7251 EB Vorden, mei 1979
Burg. Galleestraat 10

JOH. NIJENHUIS
en

W. NIJENHUIS-KAMPERMAN
hopen op zaterdag 12 mei hun 40-jarig
huwelijk te herdenken.
Receptie van 3-5 uur in café de „Luifel", Dorpsstraat 11, Ruurlo.
7261 BD Ruurlo, mei 1979
Eikenlaan 7

Op dinsdag 8 mei a.s. hopen wij met onze kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind de dag te herdenken
dat wij 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden.
H. J. WILLEMS
F. D. WILLEMS-HISSINK
Mei 1979
Berkendijk l, 7251 NW Vorden

Maandag 7 mei begint weer de
verkoop van

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.00 uur in
zaal Smit, Dorpsstraat 10, Vorden

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.
Wie kan ons helpen?
Wij zoeken iemand die voor
ons op ongeregelde tijden de
auto kan rijden en genegen is
klusjes in en om huis te doen.
65-plus? Beloning en uren
nader overeen te komen.
Mevr. A. Staring, Wildenborchseweg 24. Tegenover de
Wildenborch. Tel. 05752-6697

2 DELIGE PAKJES
nu

49f- 59,- e

ROKKEN vanaf

25, -

Heden overleed tot onze grote droefheid, in de
leeftijd van 73 jaar, onze geliefde schoonzoon en
zwager

BLOUSES 2 stuks voor

35,"

Bernhard Paul Andeas Heinrich Joseph
Edith Baron von Scheibier

GABARDINE, zuiver wol

REGENMANTELSTERL: vanaf 95,vanaf

echtgenoot van Beatrice W. Th. M. Baronesse
van Dorth tot Medler

BLAZERS en JACKETS
vanaf..

Arnhem: T. T. M. van Dorth tot MedlerRegout
Vorden: R. E. van Dorth van 't Medler
R. B. van Dorth van 't MedlerValck Lucassen
Hengelo (G.): Z. L. A. van Dorth tot Medler
M. E. van Dorth tot Medlerde Weiene de Wenne

RUURLO

Haus Brudersdorf, Nabburg -Opf. Bayern,
25 april 1979

Vrijdags gezellig winkelen tot 9 uur.
Woensdags de hele dag open.
Maandags gesloten.

Onze hartelijke dank voor de vele
gelukwensen, bloemen en geschenken, die wij bij de opening van onze
nieuwe zaak mochten ontvangen.

l.v.m. 4 mei herdenking deze week donderdag koopavond

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

Avondopenstelling

KKINK

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752'-2386

245,59,50

l.v.m. dodenherdenking op vrijdag 4 mei a.s.
j

is de avondopenstelling verschoven naar

Gemeente Vorden

donderdagavond 3 mei

Onteigening ingevolge artikel 77 lid 1
van de Onteigeningswet.
Het hoofd van het gemeentebestuur van Vorden
brengt ter openbare kennis, dat vanaf 7 mei 1979 tot
en met 7 juni 1979 ter gemeentesecretarie dezer^
gemeente voor een ieder ter inzage ligt het plan te
onteigening - ten name van de gemeente Vorden '
van de percelen, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie M, nrs. 4292, 4295 en 4296.

Postkantoor
en de gezamenlijke banken

In plaats van kaarten

Haal voor moeder een toersport-of trimfiets.
Ook voor alle accessoires
Barink, Nieuwstad 26

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur. .
Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden.
Telefoon 2367.

JAPONNEN zeer modieus, in A-keus
vanaf

hun 40-jarig huwelijk ter herdenken.

Te koop: Kreidler floret r.m.
bj. 1974. Prijs nader overeen
te komen. Brinkerhof 3,
Vorden. Tel. 2887.
Te koop: tourcaravan Sprite
400, met nieuwe voortent. H.
Pardijs,
Hoetinkhof 17,
Vorden. Tel. 05752-2110.

BIJ modecentrum Teunissen - Ruurlo

Namens het bestuur van de
Nederlandse Christen Vrouwenbond
Afd. Vorden
W. H. Voerman-van Reenen, pres.
A. J. M. Gille-Vink, secr.

Mei 1979
Hengelo (G.), Snethlageweg 25
Vorden, Hertog K. v. G. weg 5

Te koop: goed onderhouden
aanhanger met reservewiel en
goed gekeurde koppeling.
Horsterkamp 10 (bij Kasteel)

Te koop: huishoudkachel, in
goede staat. B. van Til,
Koekoekstraat 8, Vierakker.
Tel. 05754-712.

Zij was de eerste presidente van onze afdeling.

Heden heeft de Here tot Zich genomen onze lieve
moeder en oma

JOHANNA KIEFT-BEGIENEMAN
weduwe van Jacob Kieft
op de leeftijd van 71 jaar.
Psalm 23
Schoonhoven: H. H. Sieverink-Kieft
W. N. Sieverink
Vorden: G. J. Otten-Kieft
H. Otten
Lochem: J. J. Scholten-Kieft
G. W. Scholten
Warnsveld: J. Kieft
H. W. Kieft-Bloemen
en kleinkinderen
Vorden, 27 april 1979
Correspondentie-adres:
Scheurkamp 46, 7231 ED Warnsveld
De begrafenis heeft 2 mei te Vorden plaatsgehad.

De ter inzage liggende bescheiden zijn:
1. de bij onderhavig plan behorende kaart en
grondtekeningen, waarop de te onteigenen
percelen (of gedeelten daarvan).
2. een lijst van kadastrale nummers van de te
onteigenen percelen, met vermelding van hun
grootte en de grootte van het te onteigenen deel,
alsmede met vermelding van de namen van de
eigenaars en/of mede-eigenaars.
Onderhavige onteigening is nodig om de uitvoering
van het bestemmingsplan Brinkerhof 1973, nr. 2, te
kunnen voltooien (woningbouw, aanleg wegen,
openbaar groen en dergelijke).
Belanghebbenden kunnen uiterlijk veertien dagen na
verloop van de voornoemde termijn van de ter inzage
legging hun bezwaren schriftelijk aan het gemeentebestuur opgeven.
Vorden, 1 mei 1979
Het hoofd van het gemeentebestuur
van Vorden,
Mr. M. Vunderink.

WELKOOP KNALAANBIEDINGEN...
GOED VOOR UW GAZON!
Jetstream 12" Electric
Electrische cirkelmaaier.
Snijbreedte ca. 30 cm,
verstelbare maaihoogte,
incl.grasvangbak.
Krachtige 220W
600W motor.
Normale
KNALPRIJS

Qualcast Jetstream
45-SB-Super
Cirkelmaaier met
2,6kW(3,5pk)
benzinemotor.
Incl.grasvangzak.
Instelbare maaihoogte. Inklapbare
duwboom met drie
instelhoogten.
Normale prijs£7Ö7-

KNALPRIJS

welkoo|i

voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn met
inachtneming van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening juncto artikel 50, lid 8 der
Woningwet vrijstelling te verlenen van de bepalingen
van de bestemmingsplannen "Vorden Herziening
1962" en "Vorden 1975"aan:
het bestuur van de Nutsspaarbank, Spoorstraat 28 te
Winterswijk, voor de bouw van een bankgebouw aan
de Decanijeweg te Vorden.
De voorgenomen bouw is in strijd met de bepalingen
van het bestemmingsplan Vorden Herziening 1962 en
Vorden 1975, doch past in de bepalingen van het
ontwerp plan Kom-Vorden 1977.
De betreffende bouw- en situatietekening ligt vanaf
donderdag 3 mei 1979 gedurende 14 dagen voor een
ieder ter gemeentesecretarie, afd. 1, ter inzage.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen
indienen bij Burgemeester en wethouders.
Vorden, 27 april 1979
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
J. Drijf hout.
mr. M. Vunderink

Hengelo — Ruurlo — Vorden

BIJENHOF'S
FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Fabrikant van o.a. Kerkbanken,
vraagt voor spoedige indiensttreding

medewerkers
voor de afdelingen
Lijmen
Afwerking en
Montage.
Ervaring geen vereiste.
Mondelinge of schriftelijke reakties te richten aan:
Industrieweg 2, Vorden, tel. 05752-1216.

Keus en voordeel.
/nieuw/

Tfal/aote.

Supermarkt
A

C1

• J~ ~L~. ^j. O I 7^.
Smidsstraat2Vorden.
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Festiviteiten rondom 100 jarig bestaan
school het Hoge in volle gang

Herman van Zuilekom
(bijna 100 jaar)
Vermoedelijk oudste in leven zijnde
leerling van de Bijz. School Het Hoge

In het bejaardentehuis 't Hoge Veld te Aalten woont Herman van Zuilekom die op 28 november aanstaande honderd jaar hoopt te worden.

De festiviteiten gepaard gaande aan het 100-jarig bestaan van de BVJZ. school "het
Hoge" te Vorden zyn in volle gang. Dinsdagmiddag vond er een officiële
samenkomst plaats in het dorpscentrum waar een lange rij van sprekers het
bestuur gelukwensen aanbood ter gelegenheid van dit honderdjarig bestaan.

De voorzitter van de school de heer F.
v.d. Vuurst sprak woorden van welkom ,
aan het adres van het college van B&W,
ere-voorzitter Ds. J. H. Jansen en echtgenote; de inspekteur van het lager
onderwijs de heer Fonhof uit Zutphen; j
de heer Gilhuis voorzitter "Unieschool
en Evangelie", alsmede tot een kleinzoon van één der oprichters van de
school Baron v.d. Borch. De heer v.d.
Vuurst gaf vervolgens een overzicht van
het "leven" van de school waarbij hij een
citaat van oprichter v.d. Borch aanhaalde die in 1879 zei: "Christelijke scholen
werden aangezien als sektescholen maar
kunnen beter insektescholen worden
genoemd".
De voorzitter vna de "Unie school en
Evangelie" de heer Gilhuis wees op drie
"sleutelwoorden" waar het bij het onderwijs in zijn algemeenheid om gaat.
"Ten eerste dat wij in vrede onderwijs
kunnen ontvangen, verder bestaat er
vrijheid van levensbeschouwing, terwijl
het uniek is in de gehele wereld dat alle
scholen overheidssubsidie genieten", aldus de heer Gilshuis. Hij wees verder op
de unieke situaties dat het bijzonder
onderwijs inneemt. "In deze onverschillige maatschappij moet het voor de mensen een uitdaging zijn in het bijzonder

samenwerking tussen het bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs zo mag
blijven", zo sprak de heer Vunderink die
deze woorden sprak als voorzitter van de
openbare lagere dorpsschool.

De heer Verwoerd sprak namens de
onderwijs werkzaam te kunnen zijn". Geref. kerk en Hervormde kerk waarbij
De inspekteur van het lager onderwijs de hij opmerkte: "De school moet een
heer Fonhof verdiepte zich in de historie zingende gemeenschap zijn". De heer
van de school. Hij wees op de taak van G. J. Bannink sprak namens de landhet schoolbestuur. "Er moet een wil zijn bouwschool en huishoudschool. "Het
en geloof om een school met principes te werken moet gedragen worden door het
besturen. Verminderen van het aantal. bidden", aldus de heer Bannink. De rij
leerlingen moet niet leiden tot een strijd sprekers werd voortgezet door de heer A.
tussen de verschillende scholen om het Smeenk jiamens de muziekver. "Suraantal leerlingen maar meer een inner- sum Co^B, de heer Brinkhorst, comlijke strijd om de inhoud en de kwaliteit missilid Uj/. kleuterscholen, de heer
van het onderwijs", aldus de inspekteur. Kaemingk namens de Prinses Julianaschool. de heer klein ïkink, oud-k-t i In y
Over de historie van de school is een die /owel het 25. 50, 75 en nu het 100
boekje geschreven. Samensteller J. de jarig be.Éfcn heeft meegemaakt, mej.
Gruyter mocht uit handen van de heer v.d. Hety^^nens de oud-onderwijzeresv.d. Vuurst het eerste exemplaar in sen, de heer G. W. Brinkman namens
ontvangst nemen, welke eer eveneens de lagere scholen in het dorp. Laatsterevoorzitter Ds. Jansen en het hoofd genoemde wees op de goede verstandder school de heer A. J. Zeevalkink te houding tussen de scholen onderling.
beurt viel, alsmede mevr. R. ter Brake Alle sprekers lieten hun woorden vergewelke laatste veel werk heeft verricht zeld gaan onder het aanbieden van een
rondom de organisatie van het jubileum. geschenk onder couvert. Het hoofd van
Ook de genodigden kregen een boekje de school de heer A. J. zeevalkink sloot
aangeboden. Vervolgens werd het woord de rij van sprekers. Hij wees o.a. op de
gevoerd door burg. Mr. M. Vunderink slechte tijd in het prille begin van «de
die een relatie probeerde te leggen school. Hij benadrukte dat er een voorttussen het schoolfeest, eeuwfeest, l mei gang moet zijn in het onderwijs. "Laat
viering en de viering van Koninginne- doorgaan, wie achter is moet voorgaan",
dag. "Juist op Koninginnedag blijkt het aldus de heer Zeevalkink namens het
belang van de school in een gemeen- gezamenlijke personeel, die een baroschap als Vorden. Ik hoop verder dat de meter aanbood.

Herman van Zuilekom is vermoedelijk de oudste in leven zijnde leerling
van de Bijz. school Het Hoge die zoals bekend dezer dagen een eeuw
bestaat.
Herman die vroeger koetsier was bij dokter Monnik op het "Jachtlust"
waar momenteel de fam. v. d. Wall Bake woont heeft tot zijn twaalfde
jaar (van 1885-1892) de school bezocht. Hij is nog zeer kras en volt nog
altijd de gebeurtenissen in zijn vroegere woonplaats.
Lijfspreuk van Herman: "Als ik eerst maar honderd ben, boven de
honderd gaan weinig mensen dood"! Hij rookt nog altijd een sigaar en de
pijp en drinkt elke dag voor het slapen gaan een borrelt je.

In het dorpscentrum werd dezer dagen
een kontaktmiddag gehouden speciaal
voor dansgroepen voor ouderen. Tijdens

deze bijeenkomst, welke door de dansgroep uit Vorden werd georganiseerd,
waren in totaal 100 dames en heren
aanwezig afkomstig van de dansgroepen
uit Wichmond, Leesten, Zutphen, Bathmen en Holten.
Onder leiding van mevr. van Ooyen en
mevr. Nauta werd er door de groepen
afzonderlijk, maar ook door allen ge-

zamenlijk gedanst. Hr heerste een gezellige sfeer. De aanwezigen waren van
mening dat een dergelijke dansmiddag
beslist voor herhaling vatbaar is. De
dames van de Vordense groep werden
dank gebracht voor het meehelpen bij de
organisatie van deze middag. De gasten
van buiten Vorden toonden zich vol lof
over het dorpscentrum.

In het kader van het 100 jarig bestaan
van de bijz. school het Hoge werd in de
school een tentoonstelling gehouden die
naar schatting door zo'n 1300 personen
werd bezocht. De tentoonstelling liet alle
facetten zien wat met de gemeenschap te
maken heeft. De kinderen die alles zelf
hebben gemaakt, maakten met hun
stukjes diepe indruk op de aanwezigen.
Het geheel gaf nog een apart sfeertje
doordat zowel de kinderen als het onderwij/end personeel voor deze gelegenheid
in ouderwetse kledij waren gehuld.
In de Hervormde kerk vond een herdenkingsdienst plaats. Ook hier een
"afgeladen" kerk. Ds. Veenendaal en
Ds. Zijlstra hadden de leiding bij deze
dienst, terwijl de kinderen uit de tweede
klasse voor het vocale gedeelte zorgden.
Woensdag 2 mei zal er 's avonds een
reunie voor oud-leerlingen plaats vinden. Door leerlingen, die 30 jaar geleden
de school bezochten zal een zang- en
spel programma worden opgevoerd. Tevens staat een musical op het programma dat tien jaa geleden werd opgevoerd.
De leerlingen van toen zullen deze
musical ook nu opvoeren. Verder zal de
muziekvereniging "Sursum Corda" medewerking verlenen, alsmede het onderwij/end personeel dat een toneelstuk
voor het voetlicht zal brengen. Vanwege
de grote belangstelling zal er op 3, 5 en
12 mei eveneens een reunie voor oudleerlingen worden gehouden.
Voor de schooljeugd worden de festiviteiten donderdag 3 mei besloten. Dan
zullen op het gemeentelijk sportpark
spelletjes worden gedaan. De organisatoren hopen dat de weergoden niet als
spelbreker /uilen optreden.

Peter Vlogman opnieuw schutterskoning
De minder gunstige weersomstandigheden hebben tijdens de festiviteiten in
Vorden hier en daar behoorlijk roet in het eten gegooid. In verband hiermede
moesten de oriënteringsritten worden afgelast, terwijl het traditionele vogelschiten
op het allerlaatste moment toch nog doorgang vond. Hoogtepunt van de dag was
opnieuw het aandeel dat d^kA.M.C. "De Graafschapryders" deze dag had nl. de
crosswedstryden in plan wWkerhof, waar een groot aantal toeschouwers getuige
was van spannende wedstrijden.
De voorzitter van de Oranjevereniging huis, 3. J. G. Oltvoort. Muziekverede heer A. Schipper sprak 's middags niging "Concordia" verleende deze dag
tijdens de prijsuitreiking lovende woor- muzikale medewerking. De Stichting
den tot het adres van deze motorclub op
wie nimmer tevergeefs een beroep wordt
gedaan. De heer Schipper maakte tevens
bekend dat de rijtoer van de aanspanning "In de Reep'n" eveneens vanwege
het slechte weer afgelast moest worden.

Jeugdsociëteit organiseerde 's morgens
in het dorpscentrum een gevarieerd
programma en 's avonds een optreden
met de popgroep "Toni Macaroni and
the Swining Devils". Achter de school in
de feesttent vond maandagavond een
bonte avond plaats waaraan onder andere medewerking werd verleend door de
boerendansgroep "De Knupduukskes"
de volksdansgroep "Castle Eight" en
vele anderen.

Bi'j ons in d'n Achterhoek

Wat betreft de crosswedstrijden, hier
konden de toeschouwers allereerst genieten van de jeugd die twee manches
reden. Gerrit Bosch en Robert Helmink
gaven elkaar geen duimbreed toe en
finishten beide een keer als eerste. De
betere tijd van Gerrit Bosch gaf uiteindelijk de doorslag. De derde plaats werd
behaald door Eric Bulten. De senioren
reden twee manches van vijftien minuten
plus twee ronden. Jan Ellenkamp won
de eerste manche, terwijl Henk Hellegers de tweede manche voor zich opeiste.
Uiteindelijk werd Jan Ellenkamp winnaar. Derde Jan kl. Brinke.
Schutterskoning bij het vogelschieten
werd evenals vorig jaar Peter Vlogman,
2. Freddy Pellenberg, 3. Bert Wullink.
Buksschieten (pers. baan): 1. J. K. v.d.
Wey, 2. H. Visschers, 3. A. Wentink.
Vrije baan: 1. A. Wentink, 2. T. Nijen-

Sursum Corda
successen op het
solistenconcours

Gezellige
dansmiddag
voor ouderen

Veel belangstelling
tentoonstelling
school het Hoge

Op het solistenconcours te 't Harde,
uitgaande van de Bond van Chr. Harmonie- en Fanfarekorpsen, waaraan
twee leden van de Chr. Muziekvereniging "Sursum Corda" deelnamen, werd
door deze beide leden een eerste prijs
behaald. Joop Boerstoel, klarinet, speelde de Engelse sonate van J. Hook en
behaalde met dit werk een Ie prijs in de
Ie divisie. Zijn puntentotaal bedroeg 52
en was daarmee het hoogst van alle
deelnemers in deze divisie. Een zeer
goede prestatie!
Ab Schouten, tuba, speelde Incidence
van L. Delbecq en behaalde met dit
werk een Ie prijs in de 2e divisie. Zijn
puntentotaal bedroeg 48. Beide deelnemers werden zaterdag 28 april begeleid
door H. van Loo jr. (oud-dirigent van
Sursum Corda).

Wie maondagmargen vrog de radio an had staon wis 't al gauw:
helemaols mis met 't weer, bujjen afgewisseld met reagen en volle
wind en hadstikke kold. Weer umme de knoginne op te bell'n en
te zeggen dat zee maor better in bedde kon blieven, veur un mense
van zeuventig jaor was 't völs te kold um veur 't huus op de stoepe
te staon. Maor zoals un goeie landsvrouwe beheurt te doen dei zee
ok: deurgaon. Bal was 't ok met de bontjas an, zee was t'r!!.
Wieters was 't dit jaor in Vorden wel ,,ni'je heren, ni'je hekkens".
Veur 't eerste weer un krante in oranje-kleuren die d'r zonder
meer wean moch. Better vesitekaatjen had 't ni'je bestuur neet af
können geven. Dat was ok de grote tente die zee veur dizzen dag
achter de openbare schole hadd'n neerezet en die met 't
hondeweer van dit jaor zien diensten wel hef bewezen.
De aubade kon d'r 's margens al metene mooi in woodd'n
afenommen. Dat was maor goed ok. Per slot van 't liedje is de
börgemeister zien vakantie in Giethoorn veurug jaor ok al
verregend en dan ok nog nat worden in zien functie van
vetegenwoordugger van H.M., dat zol te volle van 't goeie wean.
Veur die wörme van kinder en de muzikanten was 't buuten
evenwelle niks.
't In de grote tente espölde „Bingo" was un goeie vervanger van
de fietseri'je die zoals gewonnluk op Koneginnedag zoll wodd'n
eholl'n maor vanwege de koldugheid en de wind was afelast.
't Vogelschieten hadd'n ze buuten eers ok al opegeven umdat zee
bange waarn dat ze natte vuute kregen. Bi'j naoder inzien zagg'n
zee d'r toch maor van af um it in de tente te holl'n. De vogelschach was toch te lang umme daor binnen te zett'n en zee
vertrouwen de kwaliteit van 't tentzeil toch ok neet te volle. Too
heb zee 't toch maor buuten edaon.
Dat t'r bi'j 't crossun koldugheid is eleen hoef ik owluu neet te
vertell'n. Gelukkug wet zee daor ieder jaor nog weer een lappe
grond veur te vinnen. At Vorden maor neet te gauw is met bouwen
zal dat nog wel un tiedjen zo deur können gaon.
Met un geveuul van "'t zal toch wel neet volle wodd'n zatte wi'j 's
aovunds um zeuven uur al weer in de grote tente. Mor dat veel
geweldug met. De boerndansers, castle eight en de achtkastelendarpers zorgden d'r veur dat de stemming d'r goed in kwam. En
wie neet lachen wol mos 't toch wel um den naober uut 't't
Ziwwent. Oaver 't gehalte van praötjes wi'k mien neet uutlaoten
maor plat praoten kon e wel.
Zo zie'j maor: jong bloed op zien tied kan heel goed wean, zonder
daor met te zeggen dat 't olde neet goed meer was. Maor op zien
tied wat verandering is wel nuttug, ok bi'j ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman

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

Wijziging Koopavond
In verband met de dodenherdenking op
Vrijdag a.s. is de koopavond deze week verplaatst naar

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

DONDERDAG 3 MEI

BI JENHOF's Fijnhout Bewerking

Vordense Winkeliersvereniging

Industrieweg 2,
Vorden
Tel. 05752-1216

Openingstijden: van 9.00-12.00uur / 13.00-17.00uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Ook in onze Herenafdeling
Wat is vrije merkbenzine?
alleen KEUNE w t h t
Kom kijken en vraag inlichtin
gen.

KEUNE

Wij maken van oud weer nieuw

voorgoed
antiek
BE
"VELDÏjQEK"

Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan 1
Telefoon 05752 1309

lage prijzen voor modebewuste mannen
Vrijetijdskost uums « n n
vanaf .................. l öïï f ~
in mach.wasb. kwaliteit

Ruithemden

17

vanaf ................. l f f

Pigskin jasjes

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

Nijverheidsweg 4, Vorden

tutten Doetinchcmcn Ruurlo
VeldhoekMwcg 11-1»
0*7**-49>

VAKANTIE
7 t/m 14 mei
KAPSALON

SIETSMA
Dorpsstraat 1, Vorden -Tel. 1984

o
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De Openbare Bibliotheek

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

BE

Pantalons

l wOf "

in mod. uitv.
. vanaf

Grote kollektie T-shirts, vesten en sweaters.

GESLOTEN
i.v.m. Dodenherdenking

.FM

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden zowel nieuw als onderhoud:

«nn

nu . . .

is vrijdagavond 4 mei

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN

Nappa jasjes

Enlj, wat zoekt u
bij de Amro Bank?
B^

oiBtt^^MÉ^MMHi&Rnb^

•

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Oerksen, telefoon 05753-2532

loketmedewerk(st)ers
Het postdistrict Arnhem vraagt loketmedewerk(st)ers voor het postkantoor te Vorden.
Functie-informatie
Na een ca. 6 maanden durende
bedrijfsopleiding te Arnhem, volgt een
zelfstandige en verantwoordelijke functie, welke
bestaat uit het verrichten van loket- en eventueel
voorkomende administratieve werkzaamheden.
In verband met wisselende diensten (vroeg / laat)
dient men in Vorden of binnen een straal van
±10 km daarvan woonachtig te zijn.
Verder dient bereidheid tot reizen aanwezig te
zijn, daar men regelmatig op postkantoren in de
regio zal worden tewerkgesteld.
Functie-eisen
- ten minste in het bezit zijn van het M AVO-4diploma;
- representatief voorkomen en goede
contactuele eigenschappen;
- goede uitdrukkingsvaardigheid;
- snel en nauwkeurig kunnen werken;
- leeftijd 17 t/m ± 23 jaar;
- goed vermogen tot samenwerken.

Arbeidsvoorwaarden
Het aanvangssalaris bedraagt, bij een leeftijd
van 1 7 jaar f 11 52,—* bruto per maand.
Bij een gebleken geschiktheid is, afhankelijk van
het aantal dienstjaren, een uitloop mogelijk tot
f 2665,—* bruto per maand.
Minimaal 21 dagen vakantie en 8% vakantietoeslag.
Een schriftelijk psychologisch onderzoek en een
medische keuring maken deel uit van de
selectieprocedure.
* Bij genoemde bedragen is geen rekening
gehouden met een verhoging per 1 mei 1979.
Kandidaten kunnen hun schriftelijke sollicitatie
binnen 10 dagen na het verschijnen van deze
advertentie, richten aan:
Postdistrict Arnhem
Hoofd van de Personeelsdienst
Postbus 99600
6800 PD Arnhem

PTT

POSTDISTRICT
ARNHEM

7905024

„Ik heb net een Eigen Huis
Spaarplan genomen. Dat was een
advies van de mensen hier. Gelukkig
maar... want ik spaar nu
automatisch én met een extra hoge
rente. En als ik straks m'n hypotheek
via de Amro Bank regel krijg ik nog
een extra-premie ook. Goed hè?"

amro bank

Dorpsstraat 24 - RUURLO
Raadhuisstraat 1 -VORDEN
Spalstraat 11 - HENGELO (Gld

Troef Trekkers
Kojilekan
Vuurvast glas met bruine
kunststof greep en deksel

voor de speciale
Troefpriis van

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.

Extra voordelige
aanbiedingen
Laxton superte 2 kg

't Rabobank
Kinderspaarplan

198

Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

Bloemkool, per stuk

298

Spaar voordeel voor kinderen van O t/m 10 jaar.

Jaffa sinaasappels 10 voor. .229

De Olde Meulle

Waspeen, 500 gram

.Tot en met hun tiende jaar profiteren jonge spaarders van een hoge
rente van b" o . IVr jaar kan eenmaal een bedrag van f 250. met behoud
van die hoge rente worden opgenomen; b i j verdere opnamen
I" D rente-aftrek overhel opgenomen bedrag. In het jaar dat het kind
11 jaar wordt, is het totale tegoed ook /.onder rente aftrek beschikbaar.
. A a n s l u i t e n d op 't Rabobank Kinderspaarplan biedt
de Rabobank jonge spaarders weer andere voordelige spaarmogelijkheden.
Inlichtingen''

65

Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Gourmetstel
Zwaar smeedijzeren rechaud met
onderplaat van keramiek tegels.
Met 2 regelbare spiritusbranders
en 2 met Teflon beklede
gietijzeren pannetjes

Weekendreclame
Freesia's, per bos

SUPERBENZINE
KEUNE

B i j 3100

Altijd kwaliteit
Altijd goedkoper
Nijverheidsweg4, Vorden

Normale prijs
Troefprijs

Sterke jute tas met diverse
kleurrijke,nostalgische afbeeldingen

Schoenreparatie
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Tomadoprijs _2?r3Ü
Troefprijs

Multi
opbergtas

Droogmolen
Aluboy

Jute met bruin afgebiesd om
aan de wand te hangen
Allerlei dingen in de vakken zo
voor het grijpen
en toch netjes
opgeborgen.

Natuurlijk drogen wint.En dat
kan met deze stevige
droogmolen met 50 mtr.
drooglengte De drooghoogte
is verstelbaar.Met stevige,
geheel gesloten rechthoekige
draagarmen en bodemhuls.

geld en goede raad

J. J. Dïjkerman

WULLINK

Bruin geplastificeerd metaal.
Onverwoestbare mand voor
wasgoed .groente .open haardblokken,
speelgoed .tuinafval.enz .enz
Hoogte 36 cm
Inhoud 35 liter

Rabobank C9

Bloemen- en groentespeciaalzaak

bij ons steeds vlug klaar!!

Tornado mand

Rabobank
vestigingen.

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

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

Boodschappentas

395

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

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.

Vrijdag en zaterdag reklame:

Bak- en grillworstjes

Sigaren magazijn

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

heerlijk gekruid! Natuurlijk van

DORPSSTRAAT 32, Vorden - Tel. 05752-1470
0013

Uitschieter van de week!!
Dames Popl. Terl.

JACIflET

KOERSELMAIM

Normaal 79750

Burg. Galleestraat 12 - Vorden - Tel. 1364

fflODE

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

T

j*Q en

Alleen deze weekUÏJf UU

Gevraagd:

een Rookster
Part-time
en een

vakantiehulp

Bouwbond N.K.V.
AFDELING VORDEN

PENSION

Zomerinwisseling
vakantiezegels

„de Herberg
Hengeloseweg 1 - Ruurlo -Tel. 05735-2147

Neem niet
voetstoots aan
dat ze nog
passen.

Donderdag 10 mei:
19.00-21.00 uur aan de
Smidsstraat 10
Vrijdag 11 mei:
19.00-21.30 uur in
zaal Schoenaker.

WULLINK

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 • Vorden - Tel. 1342

Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

De plaatselijke vertegenwoordiger

Tijdens de
INTERIFURVERZORGING

HELMINK B.V,
LJZHO
MEUBELEN

Stap vrijuit binnen
mevrouw, zet uw kind
op onze groeivormmeter
en u ziet zelf of lengte,
breedte én inhoud van
die schoenen nog verantwoord zijn. Zoja, dan
tot ziens bij de volgende
meting. Zoniet, dan
hebben wij gelukkig die
bovenstebeste Bunnies
in huis. Volledig verantwoorde en evengoed
vrolijke kinderschoenen.
Maten 19 t/m 42 in
5 wijdtes

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstandigheden • géén onderhoud» binnen 1 Vi jaar terugverdiend

H£LM/Nk

Voorjaarsmarkt
van vrijdag 4 mei a.s.

IHIIBÜ!
Zutphenseweg 24

VORDEN
Fel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

wederom
speciale attrakties

Voor een
zeer persoonlijke
bediening op 1600 m2
meubeltoonzaal

die persoonlijk in ontvangst dienen te worden genomen.
Uitreiking om 11.00 uur v.m.

Dames Topjes
DE GROTE MODE

D O 11 duidelijk en volledig invullen, uitknippen en in de bus deponeren

—in diverse kleuren
Naam:

Uw zaak
Reparatie

bovenstebeste
Bunnies

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Adres:
Woonplaats:

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Niet nodig, maar wel fijn om

Moederdag te vieren
in een nieuwe japon

Welkoop btedt
ruime keus
kijk maart

van de grote matenspecialist

welkooii

'clkooi»
Al _

}

M\

WELKOOP... OM ER DIT SEIZOEN GEZELLIG BIJ TE ZITTEN!
ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Complete tuin/terrasset
Zonnige zomeraanbieding:
4draadstoelen, 4vrolijk
gebloemde kussens, parasol
met parasolvoet en handige
tafel. Normale prijs.322^5
Knalprijs

Het adres met veel keus in japonnen
en mantels voor moeder.

Model Kwikkie
Normale prijsj&STKnaiprijs

Practische droogmolens
Uitgevoerd met inklapmechanisme, rem en
optrektouw. Drooglengte
50 meter.

Model Stewi
Normale prijs>29CKnal- ^fe^kAJC
prijs

Del S VS voor geronde voeten!

rm
Schoenen
Lederwaren
Reparatie

Barbecue

Hangpotten

Rechthoekige barbecue,
gietijzeren uitvoering,
op poten. Totale hoogte
85cm,grillruimte
48x26 cm,
gewicht 15 kg.
Normale prijsjSS:WelkoopAktieprijs

, Fraaie roodstenen
hang potten, voorzien
J van oor.
Twee formaten leverbaar. Diameter 13 cm.
Normale prijs>85
Welkoopaktieprijs

Parasol
Parasol, doublé
face, parasolvoet
in bruin beton.
Normale prijsJ4€r5ö
Welkoop aktieprijs

Diameter 16 cm WelkoopNormale prijs>£0 aktieprijs

KKINK

welkoop

Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver

ten have prod u kt ie bv

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

^

heeft zich gespecialiseerd in het leveren en monteren van komplete installaties t.b.v. de veevoeder-, chemische en genotmiddelenindustrie.
Op korte termijn kunnen wij plaatsen

CO 2 lassers en
konstruktiebankwerkers

Eengrote schilder- of
behangklus. Huur toch
gereedschap of apparatuur.
Dan schiet u op!

Wij bieden:
— interessant werk
— gunstige financiële voorwaarden
— goede pensioenvoorziening
— reiskostenvergoeding
— verstrekking van werkkleding

Doe -het-zelf-centrum

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

Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten
aan

TEN HAVE PRODUCTIE B.V.
Industrieweg 8 te Vorden.
Inlichtingen tussen 8.00 - 16.30 uur, tel. 057522244 of na werktijd tussen 18.00-19.00 uur
tel. 08342-1949.
Industrieweg 8

Postbus 55 7250 A B Vorden Tel 05752-2244

Adverteren
doet verkopen

Citroen-dealer
AUTOMOBIELBEDRIJF

FLESSEN EN TANKGAS
ook aanleg
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden
Tel. 1737
UIT GOED VOOR U,
Kom ook eens in de
„Schuur"
ledere woensdagavond:
STUIF IN
Hotel „Bloemendaal",
Vorden
Sauna - Solarium
Tel. 05752-1227

Volkorenbrood
HET GEZONDSTE ETEN
EN NOG LEKKER OOK!
VERS VAN UW ECHTE BAKKER

ASSELT

VAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

RUESINK RUURLO
CITROEN CX 2500D
1978
CITROEN CX2200D
1977
CITROEN CX 2000 Super
1977
CITROEN CX 2400 Pallas automaat . 1977-78
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
CITROEN Dyane6
1974t/m 1978
CITROEN LN
1978
CITROEN 2 CV 6
1977-1978
CITROEN 2 CV 4 .
1974 t/m 1977

MERCEDES 240 D
ALFA ROMEO met LPG
SIMCA1100LS
AUSTIN ALLEGRO 11002x
PEUGEOT 304 D
PEUGEOT 504 GL
Mitsubishi 1200 Lancer
Renault 16 TS
RENAULT 6
CITROEN AK 250
CITROEN C35 Diesel
FORD ESCORT 1100
BMW 1802
FORD TAUNUS 1600 L .

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

EUROCRSIOfl

op uw O.K. KREDIETKAART
Vraag ons naar zo'n kredietkaart.

EEN ZEER SPECIALE AANBIEDING
Nijlon velours'tapijt
donkerbruin, van 97,50 voor
MEENEEMPRUS

CA Cfl
OU,DU

Tuinstoelen
Stretch bedden. Parasols

nu met 25% korting
De hele voorraad moet weg.

Wooncentrum

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

KOMT DEZE WEEK M ET

euRocnsioii
Ruurlo

f
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Topspanning op autocross Warnsveld
OthaarNeede winnaar sportklasse / Wim Bakker wint standaardklasse

Vordenaar Wenneker Ie bij plaatselijke rijders
De autocross, die zondagmiddag 29 april op het terrein van Dick Berenpas in de
buurtschap Warken onder Warnsveld werd verreden, is een groot succes geworden.
De organisatoren, te weten het autocrossteam De Zwaan, de carnavalsvereniging
De Plaggenstekkers en de touwtrekvereniging Treklust hadden niet alleen de
weergoden op hun hand, ook de races kenden een summum aan spanning. Ruim
tweeduizend bezoekers zagen felle duels, vooral in de finales.
De organisatie was prima, alles liep op
rolletjes dank zij de medewerking van de
Stichting Autosport Oost-Nederland te
Halle, onder wiens auspiciën werd gereden. Het publiek kon de wedstrijden
goed volgen langs het uitgezette circuit
van plm 300 meter. De wedstrijden
begonnen om l uur. Men kon de zaak
goed onder controle houden; er was
ruime parkeergelegenheid. De rijkspolitie Warnsveld, EHBO, brandweer en
Hengelose Hondenclub verleenden hun
medewerking. De geluidsinstallatie niet
omroeper H. Eysink uit Haaksbergen
was voortreffelijk.

uitslagen: 2. A. Bosman, Hengelo G. 3.
B. Nijhof, Veldhoek, 4. E. Hendriksen
Doesburg, 5. J. Wielheesen, Silvolde, 6'
E. Waltere, Dinxperlo, 7. M. Hukker,
Ruurlo, 8. W. Vruggink, Ruurlo, 9. H.
Smeenk, Eibergen, 10. W. Schierboom,
Warnsveld, 11. G. Gussinklo, Varsseveld, 12. W. Barth, Doetinchem.

Standaardklasse
In de standaardklasse was de animo zeer
groot, er waren liefst 60 rijders. Er werd
in zes series gereden om de halve finalisten te kunnen bepalen. Daarvoor waren
ook de herkansingen en kwartfinales
soms uiterst spannend. In de finale
ontwikkelde zich een felle strijd tussen
Wim Bakker uit Doetinchem en Bosman
uit Hengelo. Na enkele vergeefse pogingen om Bakker van de kop te verdringen
liep deze steeds verder uit en werd
evenals vorig jaar winnaar. De verdere

Sportklasse.
In de sportklasse waarin veel "eigenbouwwagens", reed men in drie series
van 12. Dit werd een waar spektakelstuk, vooral de halve finales verliepen
niet zonder "kleerscheuren" voor enkele
favorieten. In de finales kregen de toeschouwers waar voor hun geld. Nadat
Frits Barth uit Doetinchem enkele ronden de kop had genomen, werd hij door
Dreteler uit Diepenheim en later door
Olthaar uit Neede verdrongen. Hij verdween zelfs helemaal uit de baan, toen
hij teveel risico nam en uit de bocht
vloog. Winnaar werd nummer 71 H.
Olthaar uit Neede. Verdere uitslagen: 2.
J. Dreteler, Diepenheim, 3. D. Langkamp, Haarle, 4. D. Meulenkamp,
Neede, 5. J. Wijlens, Haaksbergen, 6. J.
Scheggetman, Haaksbergen, 7. M. Jan-

Voetbal

in de thuiswedstrijd tegen Gazelle
Nieuwland de kampioensvlag kan hijsen. Eefde scoorde al vrij snel het eerste
doelpunt achter doelman Nijland. Een
misser van de Ratti-verdediging belandde bij de linksbuiten die zonder dralen
inschoot: 0-1. Een minuut voor rust wist
Ratti-spits Jan Nijenhuis de gelijkmaker
te scoren 1-1. Na de thee was het een
tamme strijd waarbij de beide doelverdedigers hun heiligdom schoon hielden.

Vorden kansloos in Terborg

Mocht Vorden nog enige aspiraties
hebben gekoesterd omtrent een eventueel kampioenschap in de 4e klas C,
deze aspiraties zijn zondagmiddag in de
uitwedstrijd tegen het laag geklasseerde
Terborg omgeslagen in illusies en dat
laatste zal het wel blijven ook.
De Vordenaren legden een dermate
zwakke partij op de grasmat dat het voor
de thuisclub echt een "makkie" was. Er
werd niet alleen lauw gespeeld maar
bovenal zeer slecht geplaatst. Terborg
nam na acht minuten spelen de leiding
door een doelpunt van van Wezel. Nadat
Geert Heersink de partijen weer naast
elkaar had gebracht zorgde Bos voor een
2-1 ruststand. In de tweede helft bracht
van Uum Terborg definitief in veilige
haven 3-1.
Terborg - Vorden 3;1; Reunie 2 Vorden 2 1-0; Vorden 3 - AZC 4 0-1;
Vorden 4 - Grolse Boys l 1-3; Be Quick
5 - Vorden 5 2-3; Soci 4 - Vorden 6 1-2;
Vorden 7 - Dierense Boys 4 4-0; Baakse
Boys 5 - Vorden 8 2-3.
Programma: Vorden 4 - Fortuna l
(donderdag). Zondag: Vorden l- Neede
1; Grol 5 - Vorden 2; Vorden 3 Warnsv. Boys 3; Oeken 4 - Vorden 5; Be
Quick 6 - Vorden 6; Vorden 7 - Erica 6;
Lochem 10 - Vorden 8.

Motorsport
Drie en een half uurs cross "Graafschapryders" geslaagd.
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseerde zaterdagmiddag voor de eerste keer een
zogenaamde 3,5 uurs cross, waarbij het
erom ging binnen deze tijd zoveel
mogelijk rondes af te leggen. Het werd
een succesvol gebeuren waaraan door 18
rijders werd deelgenomen.
Bij de jeugd slaagde Henk Willemsen
er in om 117 ronden af te leggen hetgeen
tevens circa 117 kilometer betekende.
De tweede plaats ging naar Wim van
Voorst (114 ronden); 3. A. Boesveld 112
ronden. De senioren reden niet veel
harder, want nummer l H. Vissers
bracht het tot 119 ronden; 2. J. Harkink
114 ronden; 3. J. Klein Brinke 112
ronden.

Wieger Wesselink
van Gelderland

sneldamkampioen

De damsuccessen bij de Vordense damvereniging DCV blijven zich kontinueren. Zaterdag vond in Arnhem namelijk
het kampioenschap van Gelderland
sneldammen voor aspiranten plaats.
Aan dit kampioenschap namen 16 perRatti • Beatrix 4-1.
sonen deel. Wieger Wesselink van DCV
Ratti heeft in eigen home een kostbare Vorden speelde 15 partijen en behaalde
4-1 overwinning behaald op het eerste liefst 29 punten, waardoor hij de nieuwe
van Beatrix. Hiermee kan men mis- provinciale kampioen werd. Johan Kraschien het degradatiegevaar keren. Na jenbrink (eveneens van DCV) werd
een wat nerveus begin scoorde een fraai tweede met 27 punten. Bij de
Beatrixspeler het eerste doelpunt voor de junioren behaalde Vordenaar Harry
Rattianen, door slecht wegwerken in de Graaskamp met 12 punten uit 12 pardefensie 1-0. Wim Koers bracht voor de tijen een vijfde plaats.
Kranenburgers de stand op 2-0, waarna
Overbeek een strafschop naast schoot.
Na de thee kwam Ratti opzetten. Een
schot van Jansen dat in eerste instantie
door de Beatrix-keeper was gekeerd, Tenniscompetitie in volle gang
werd door Rudi Heuvelink in een doel- Na vorig jaar een bescheiden begin
punt omgezet 3-0. Weer werd Ratti gemaakt te hebben met het spelen van
geholpen met het opvoeren van de stand competitiewedstrijden is de Vordense
want een tegenspeler schoot in eigen tennisvereniging dit jaar op uitgebreider
doel: 4-0. Vlak voor tijd wisten de gasten schaal aan het competitie-gebeuren
de eer te redden 4-1.
gaan deelnemen. De start is voor de
Vordense teams bepaald hoopvol te
Sp. Eefde l - Ratti 11-1 afd. zaterdag. noemen. De uitslagen tot dusver zijn:
Ratti l afd. zaterdag is bijna kampioen. jongens junioren Vorden l - Braamveld
In de uitwedstrijd j 1. zaterdag tegen Sp. 11 2-4, senioren heren De Schaeck 3 Eefde werd weliswaar een benauwde 1-1 Vorden l 1-5, senioren gemengd Almen
gelijkspel behaald, maar de puntenvoor- l - vorden l 2-3, Vorden 11 - Brummen
sprong van de Rattianen in het klasse- l 0-5, heren KNLTB 5e klas Vorden ment is zo groot, dat men a.s. zaterdag Quick Oldenzaak 4-2, junioren Doe-

Tennis

nink, Neede, 8. G. Bolscher, Bornerbroek, 9. B. Seinhorst, Varsseveld, 10.
H. Weegerink, Haaksbergen, 11. F.
Barht, Doetinchem, 12. T. Holthuis,
Aalten.
Plaatselijke rijders

kwamen de meisjes van Dash achter te
staan. In het begin leek dat niet zo erg,
maar toen de stand 14-6 in het nadeel
van Dash werd, leken alle kansen
verkeken. Eigenlijk bleek toen pas de
goede geest van de ploeg. Vooral Elly
Nijenhuis bleef goed serveren in dat
stadium. Dash kwam langszij en kon
deze 2e set pakken met 17-15. Een
grootse prestatie. De 3e set was opnieuw
een peuleschilletje. Met 15-1 in het
voordeel van Dash toonden de meisjes
zich ware kampioenen. Na de met 3-0
gewonnen wedstrijd werden door het
District vaantjes uitgereikt en het bestuur van Dash stond met bloemen
klaar. De huldiging met fotograaf zal op
7 mei a.s: in de Vordense Sportzaal
plaatsvinden.

de
Oranje-Nassau voor D. J. Walgemoed

Een van de mooiste races was die van de
plaatselijke rijders om het Kampioenschap van Warsveld. In drie manches
moesten de 11 deelnemers proberen
zoveel mogelijk punten bijeen te rijden. Uitslagen: jongens asp. Dash b - Valto
3-0 en 0-3; meisjes asp. Dash a - Wilh. a
Ant. Wenneker uit Vorden lid van de 3-0; Dash d - Wilp 0-3; dames 3e kl.
TTV Treklust wist eenmaal een eerste DVO 3 - Dash 6 3-0.
plaats te bemachtigen en werd twee keer Programma: 5 mei te Schalkhaar: meistweede, waardoor hij algeheel winnaar jes asp. Harfsen b - Dash d; Vorden:
werd. Stokkers uit Zutphen, die in 1978 jongens asp. Dash b - Wilh. b; Dash c - Kon. Onderscheiding D. J. W algemoed. Terwijl Loco-burgemeester Th. A. A.
de titel veroverde, deed het eveneens DVC; meisjes jun. Dash - Isala; 7 mei Hooman de versierselen opspeldt, ziet toe mevrouw W algemoed en Jonkvrouw
goed maar kwam enkele punten te kort. Zutphen: meisjes asp. SVS h - Dash J. A. F. C. van Westerholt-van Hackfort.
d; dames 3e kl. Wilh. 6 - Dash 6; Dash 5
Hij werd weliswaar tweemaal eerste - Wilh. 5; dames 2e kl. Wik 2 - Dash 3;
maar eenmaal negende. Dit bracht hem Dash 4 - Wilh. 4; heren 2e kl. Wilh. 3 op de tweede plaats. Verdere uitslagen: Dash 4; heren Ie kl. Dash 2 - DVO 1;
3. Berenpas, Warnsveld, 4. Bulten, Bruvoc 2 - Dash 2; heren promkl. Dash
Warnsveld, 5. Heuvelink, Vorden, 6. l - Salvo 1.
Wagenvoort, Warnsveld, 9. Van de
Veen, Zutphen, 10. Geerken, Vorden,
11. Wassink, Warnsveld.
Het bereiken van een mijlpaal, het 40-jarig jubileum als Rentmeester van 't
Landgoed 't Hackfort onder Vorden, is al een reden tot feestvieren waard.
De jury stond onder leiding van de heer
Wisselink uit Halle de wagens werden
Daarbij gevoegd de toekenning van een zorg aan het Landgoed besteed, met
vooraf terdege gekeurd door de heren Voor de 2e keer organiseert de R. T. V.
Koninklijke Onderscheiding, in de vorm daarnaast ook nog de aktieve rol in 't
Eenink, Doetinchem en Reusink, Aal- Vierakker-Wichmond de Rijwielavond
van een Eremedaille verbonden aan de verenigingsleven, zoals meerdere jaren
ten.
vierdaagse. Dit sportieve evenement, Orde van Oranje-Nassau in Goud, dan secretaris van de Hengelose Marktvervoor een ieder die er plezier in heeft om was het feest voor de heer D. J. eniging, administrateur van
het
tinchem - Vorden 2-4, heren Vorden l - met het meest fijnst vervoermiddel langs Walgemoed en zijn familie wel Veefonds, en nog meerdere functies.
Ruurlo 11 4-2, sen. gemengd Vorden l - en over de wegen te toeven, zal plaats compleet.
Jkvr. J. A. F. C. Baronesse van WesPax 11 4-1, heren KNLTB 5e klasse vinden vanaf maandagavond 28 mei tot In familiekring samen met eigenaresse terholt van Hackfort, toonde zich
Rijssen 2 - Vorden l 0-6.
en met donderdagavond 31 mei. De or- Jkvr. J. A. F. C. Baronesse van Wes- uitermate
verheugd,
dat
de
ganiserende vereniging heeft voor iedere terholt van Hackfort en personeel, bij- Onderscheiding ook juist op de dag van
avond 2 tochten uitgestippeld, een z.g. een op Kasteel 't Hackfort, deed loco- de jubileumherdenking kon worden
korte route van ca. 20 km. voor de jeug- burgemeester Th. A. A. Hooman van uitgereikt.
digen en tevens minder geoefende fiet- Hengelo (G.) „Kond" vasn de Na dit officiële gedeelte in het Kasteel 't
sers en een route van ca. 35 km. voor heugelijke .mededeling, dat de jubilaris Hackfort, toog het gezelschap naar café
Onderlinge damcompetitie DCV
hen die regelmatig fietsen. De routes bij Koninklijk Besluit van 21 april 1979 „Boshuis" van de fam. Rietman,
Voor de onderlinge damcompetitie van gaan over goed begaanbare wegen en een Koninklijke Onderscheiding was tegenover het Kasteel, waar de pachters
DCV werden de volgende wedstrijden paden door bosrijke omgeving en langs toegekend, dit voor zijn 40-jarig en hun familie klaar zaten om de jubigespeeld: Breuker - Dimmendaal 2-0, weilanden en leidt de deelnemers langs dienstverband als Rentmeesters en al de laris de gelukwensen aan te bieden.
Sloetjes -^^pnink 2-0, Wesselink - A. de mooiste plekjes van o n z x > rijk aan
Graaskan^B|-0, Masselink - Ruesink natuurschoon toebedeelde
een wat minder directere wijze zult verenigingsleven. In zijn vrije tijd maak1-1.
W
Jeugd: N. de Klerk - W. Rietman 0-2, E. Deelname aan deze Rijwielavondvier- uiten, b.v. door alleen maar te blaffen te hij zich zeer verdienstelijk voor onder
Bruinsma- R. Brummelman 0-2, H. van
EC is voor iedereen mogelijk en juist en dan liefst op een gepaste afstand. nu-er de toneelvereniging Jnter-N
Dijk - A. Plijter 1-1, R. Bruinsma - J. bij uitstek geschikt voor hen die rustig Dan kunnen we voor de mensen die de de Kranenburg, waarvan hij regisseur
Slüter 2-0^. de Klerk - P. Eckringa van de mooie natuur en '^Jnne lente- muziek hopelijk wel mooi vinden rustig was. voorts was hij actief in de KVP en
0-2, E. itfllthuis - J. Eggink 2-0, H. avonden wil genieten. i^^Be avond en zonder ongelukken verder marche- richtte met enkele anderen vlak na de
Hengevel^P*. Nuesink 2-0, M. Bulten - wordt er onderweg voor een fijne ver- ren. Zullen we dat maar afspreken? tweede wereldoorlog de KAB (latere
H. Hoekn. n 0-2, B. Voortman - F. snapering gezorgd, hetgeen mogelijk is prima! dan geef ik je in gedachten een NKV) afd. Vorden-Kranenburg op. Hij
Rouwenhorst 0-2, G. Brinkman - R. gemaakt door de financiële bijdrage van aai over je bruine kop (want dat had je) was ook bestuurslid van het Oranjefeest
Mullink 0-2, E. Brummelman - W. zowel de Middenstand van Wichmond want ik blijf desondanks een honden- Medlertol. Uit hun huwelijk werden
Rietman 0-2, J. v.d. Kamer - M. en Vierakker als van de Middenstanders vriend.
negen kinderen geboren en 25 kleinkinderen. Beide zijn nu 78 jaar oud.
Boerkamp 2-0, R. Bulten - R. Bouwmei- van Vorden, Hengelo en Warnsveld.
Je slachtoffer: Jan Hilferink,
ster 0-2, H. Hoekman - G. Brummel- ledere deelnemer die 3 van de 4 avonden
De Waarden 26 In de periode dat vele landgenoten
man 2-0, H. v.d. Kamer - B. de Jonge meefietst ontvangt een leuke herinnering
Zutphen. emigreerden naar andere landen, ver0-2, P. Eckringa - N. de Klerk 2-0, R. aan deze 2e Rijwielavondvierdaagse.
Bruinsma - E. Hengeveld 2-0, B. Nuetrok ook het gezin Bouwmeister op 20
P.S. Willen alle bazen en bazinnen van juni 1957 naar Canada om daar zijn
sink - R. Bouwmeister 0-2, G. Brinkman
honden die zich in de toekomst mis- geluk te beproeven. Een van de kinderen
- M. Boerkamp 2-0, P. Eckringa - R.
schien ook niet kunnen beheersen hun zoon Gerard ging niet mee, hij woont
Brummelman 2-0, R. Mullink - J.
viervoeters in "bescherming" nemen, thans met vrouw en vier kinderen in
Slutter 0-2, J. v.d. Kamer - E. te
door ze aan de lijn te houden zodat er Borculo. In de buurt van Toronto
Velthuis 2-0, M. Bulten - E. Bruinsma
geen verdere ongelukken meer kunnen (Ontario) hebben de meeste Bouwmeis0-2, D. Hoekman - R. Bulten 2-0, H.
v.d. Kamer - R. Bouwmeister 0-2, E. (Buiten verantwoording van de redaktie) gebeuren... Hartelijk dank.
ters zich nu gevestigd, allen zijn getrouwd en hebben het reuze naar hun
Bruinsma - A. Plijter 0-2.
Open brief aan de viervoeter, die "hondzin. Gerrit Bouwmeister en zijn vrouw
se" aanslag op muzikant pleegde.
Mari kwamen tot vorig jaar nog trouw
geregeld om de paar jaar naar NederBeste onbekende hond,
land terug, want vergeten konden ze hun
Toen wij woensdagavond jl. over het
mooie plekjes en kennissen en familieJebbink ter hoogte van de R.K. kerk al
leden nog niet. Dat zij hun geboorteland
Vordense zwemjeugd brak rekords
spelende marcheerden, stond jij met je
Tijdens de wedstrijden voor de zwem- bazin naar ons te kijken. Hoewel wij ons Op maandag 7 mei a.s. zal het vijftig niet kunnen vergeten blijkt wel uit de
competitie D, gelukte het leden van de uiterste best deden de mars "Our jaar geleden zijn dat Gerrit Bouwmeister geregelde ontvangst van plaatselijke en
Vordense zwemclub persoonlijke re- Director" zo mooi mogelijk te spelen, en Marie M. Schotman elkaar het regionale bladen. Helaas is moeder
kords te verbeteren: Desiree Westerveld kon jij dat kennelijk niet erg waarderen ja-woord gaven. Deze lange en altijd Bouwmeister nu ziek geworden, maar zij
50 meter vlinderslag 41.3, Marga Eykel- en kwam je, luid blaffend, op ons af. Na lang niet gemakkelijke huwelijksweg hoopt de zevende mei met haar echtkamp 100 meter vrije slag meisjes onder een paar verwoede "aanvallen" op mijn hebben zij samen grotendeels afgelegd genoot en familie in huiselijke kring te
de 14: 1.29.3, Heidi Willems 1.27.7. trommel hadden wij helaas nog niet in lang en over de Vordense wegen, want herdenken. Wij wensen hen veel geluk!
Eric van Berghenegouwen 100 meter de gaten dat je ons spel totaal niet kon het echtpaar Bouwmeister-Schotman
vrije slag jongens 1.30., peter Nijenhuis waarderen en dat het je ernst was, zodat kwam na hun huwelijk op 7 mei 1929 in
1.32, meisjes onder de 12 jaar 100 meter je al jouw opgekropte woede afreageer- Huissen, te wonen in de buurtschap het
vrije slag 1.40.8.
de, door met een forse sprong mij in het Onstein te Vorden. Zij betrokken hier de
tuinmanswoning behorende bij het landbeen te bijten.
goed Onstein, een van de bekende acht
Terwijl jij met een voldaan gevoel terug Vordense kastelen. Bouwmeister werd
liep naar je geschrokken bazin, die je hier toen tuinbaas bij Baron van der
gelijk aan de riem deed, mocht ik de Heyden van Doornenburg.
voor het nieuws
Meisjes aspiranten C kampioen
optocht vervolgen met een uiterst pijnuit uw eigen streek
Het C-team van de meisjes aspiranten lijk been. Waarom je juist mij voor je Gerrit Bouwmeister was een bekende
van de Volleybalvereniging Dash is woede uitbarsting uitkoos, was me niet figuur in het dorps- en ook parochieel
zaterdag bij de B-aspiranten in het geheel duidelijk, of komt het soms
district kampioen geworden. Het was omdat ik een inport muzikant ben en jij
noodzakelijk, dat de zaterdag in Eefde van andere inport personen niet meer
tegen het B-aspiranten team van Valto over het fraaie kerkepad mag lopen? Ik
gespeelde wedstrijd moest worden ge- weet het helaas niet, maar toen ik 's
wonnen. Het was merkbaar, dat de avonds thuis kwam in Zutphen was het
meisjes erg gespannen waren temeer resultaat van jouw "aanslag" een dik en
omdat met 3-0 moest worden gewonnen pij lij k been, een kapot gebeten muziekwaardevaste verzekering
wilden ze nu kampioen worden. De broek en een tetanus spuit.
tegen kosten van
eerste set was goed raak. Vooral omdat
begraven en cremeren
Valto geen vuist kon maken, wonnen de Aangezien we de komende maanden nog
'Vordensen' met 15-1. In de tweede set wel vaker door het dorp zullen marcheInlichtingen: A.G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden. Tel. 05752-1844
was de spanning te snijden. Al spoedig ren, hoop ik dat je jouw ongenoegen op

Rentmeester 't Hackfort
ontving een
Koninklijke onderscheiding

Dammen

Ingezonden

Zwemmen

Gouden huwelyk
in Canada

Contact

Volleybal

Monuta Stichting

^
Eigen merk sigaren

NIEUW BINNEN!!

Plastic sandalen
de grote mode.
In diverse kleuren,

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

WIJ SLACHTEN ZELF
ONZE KOEIEN EN VARKENS
EN KUNNEN U DAN OOK VLEES LEVEREN VOOR

7,50

Lenteprijs

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

KK NK
Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

Wilt u een mooie bloementuin.
Wij zijn weer ruim gesorteerd in alle
soorten

GROOTHANDELSPRIJZEN

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

„Stender kast en"
RIBLAPPEN

1000 gram nu

11.00

BORSTLAPPEN

1000 gram nu

8.75

MAGER BRAADVLEES

1000 gram nu

13.50

LENDE OF ROSBIEF

1000 gram nu

15.50

GEHAKT half om half
1000 gram nu
Keimager RUNDERGEHAKT 1000 gram nu

6.00
9.50

FRIKANDEAU V.d. ham

1000gramnu

1.50

WIENER SNITZELS

1000 gram nu

13.00

Keimagere BRAADWORST

1000 gram nu

8.00

SPEKLAPPEN

1000gramnu

5.50

voorhouten

diepvriesklaar per 1000 gr

Q.bU

ACHTERBOUTEN

diepvriesklaar per 1000 gr

O.OU

HALVE VARKENS

diepvriesklaar per 1000 gr

5.50

perkplanten
Ook voor handelaren,

een goede bolknak
50 stuks
f\7,SIGARENMAGAZIJN

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

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

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

hang- en leg
kasten

Alle prijzen zijn inclusief B. T. W.
is

Tevens

geraniums
fuchia's
en tomatenplanten

DUS VOOR SUPERKWALITEIT VLEES NAAR:
VLEESGROOTHANDEL

Leeg materiaal meebrengen!
Zelfbediening

Kwekerij Hubers
Pastoriestraat 1, Baak.
Tel. 05754-406.

MARTIN JANSEN
Burg. Galleestraat 36.7251 EC Vorden, Tel. 05752 2424
Tevens het adres voor het laten slachten en afsnijden van uw vee

Verkoop alleen vrijdags van 9 tot 18 uur

Tennis
collectie 79
Zojuist ontvangen
Met leuke, nieuwe modellen
Kom, vrijblijvend, eens kijken
Nu de meeste keus

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

Zutphenseweg - Vorden

Holly Hobby's

Manou liefhebbers
opgelet

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TÖYÖTA|

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN
fc J331 volled A garantie
op uw nieuwe Toyoro ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km.
TOYOTACorolla30De^J>4-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
Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) Vorden - Ruurlo - en Zieuwent.

Bennie Wenting

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

In plaats van
kaarten..,
. . rond te sturen, naar
aanleiding van uw verloving, uw
huwelijk en de yebo'orU' v.in
een wolk van een baby . kunt u
uw familieleden, vrien.
kennissen n . i t u u r l i i k < » >k
mondeling op de hoogte stellen
Veel gemakkelijker
stijlvoller is het echter bn ons u'
kie/en uit de

Bijenhof's Bouwmarkt
Doe-het-zelf centrum
Hummeloseweg, Hengelo Gld
GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,.
Vorden. Tel. 1301
Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden
Jong Gelre, afd. Vorden.
Zondag 6 mei Buitenmiddag
w.o. kracht-, behendigheid-,
vaardigheid-,
en
gezelligheidsspelen bij Kapel
De Wildenborch. Aanvang
,13.30 uur.

Manou draaifauteuil met hoge rug.
Het geheel is zeer robuust uitgevoerd.
Verkrijgbaar in rib of een gebloemde
acrylvelours
AKTIEPRIJS:
(incl. kussen)
* Uit voorraad leverbaar
Geldig t/m zaterdag 12 mei

H

M NK

Zutphenseweg 24, Vorden.
Tel. 05752-1514

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

BIJ INSCHRIJVING TE KOOP:
Kennemer
Kaarten Kollektie.

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

Dan laat u zien dat u weet hoe
het hoort'

WEILAND,
totaal groot 3.32.20 ha,
2 kavels,
elk groot circa 1.10.73 ha.
36-48

5-

Draag 's wat jonge mode is.
In felle disco-kleuren.

Drukkerij
WEEVERS
Vorden
Tel. 1404

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden
Tel. 1342

Inlichtingen te verkrijgen bij - en schriftelijke biedingen voor 7 mei a.s. te zenden aan:

W. A. BRUINS
Bur. v. Grond- en Pachtzaken,
Landgoed- en Bosbeheer,
Henxel 52, 7113 DB
5027.

Winterswijk, tel. 05430-

FOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

STENCIL

Formaat A4 - 80 grams

PAPER

Pak a 500 vel

vindt U in onze creatiefshop
Uw zaak

-

HELMINK

Z'.iTPHENSEWEG TEL 05752 H>14

Nieuwstad 12, Vorden -Telefoon 05752-1404

