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Officiële ingebruikstelling kasteel Vorden als gemeentehuis door Eremedaille in goud
H.K.H. Prinses Beatrix, vergezeld door Z.K.H. Prins Claus der Voor mej. H. Kern
Nederlanden op vrijdag 12 mei 1978 Foto Max Koot ^t Vorden

Officiële ingebruikstelling kasteel Vor-
den als gemeentehuis door H.K.H Prin-
ses Beatrix, vergezeld door Z.K.H. Prins
Claus der Nederlanden op vrijdag 12 mei
1978.
Naar aanleiding van het bovenstaande
maakt het gemeentebestuur het volgen-
de bekend:
1. Hunne Koninklijke Hoogheden Prin-
ses Beatrix en Prins Claus der Neder-
landen, vergezeld door de Commissaris
der Koningin, zullen ongeveer 15.40 uur
uit de richting Zutphen aankomen bij de
afslag van de rondweg, alwaar zij
worden verwelkomd door de burgemees-
ter. De Koninklijke gasten en hun
gevolg zullen vervolgens plaats nemen in
een tweetal open koetsen voor een rijtoer
door het dorp:
koets 1: H.K.H. Prinses Beatrix
Z.K.H. Prins Claus
Burgemeester mr. M. Vunderink
koets 2: Commissaris der Koningin mr.
W.J. Geertsema
Particulier secretaresse en secretaris van
het Prinselijk Paar te weten mevr. M.H.
Woltjer en mr. J. Th H.C. van Ebben-
horst Tenbergen.
Gezien de beperkte ruimte op het terrein
rondom het kasteel en de smalle oprij-
laan is het helaas niet mogelijk dat open
te stellen voor het publiek, met uitzonde-
ring van de officiële gasten, de scholen
en het muziekkorps, die bij het ope-
ningsgebeuren een rol spelen.

Het gemeentebestuur hoopt wel dat
velen langs de Zutphenseweg en de
Dorpsstraat zullen staan om de Konink-
lijke gasten toe te juichen wanneer de
rijstoet passeert.

Bij regen zal de koetsentocht helaas geen
doorgang kunnen vinden. In dat geval
zullen de Koninklijke gasten per auto

langs de genoemde route doorrijden
naar het gemeentehuis.

De koetsen worden begeleid door ruiters
van de Landelijke Rijvereniging en van
de Rijkspolitie. Gereden wordt stapvoets
over de Zutphenseweg, Dorpsstraat, een
gedeelte Horsterkamp naar de oprijlaan
van het kasteel.

2. Bij de aankomst voor het kasteel
worden de Prinses door het dochtertje
van de burgemeester bloemen aangebo-
den. Op of bij de rotonde staan dan de
leerlingen van de kleuterscholen opge-
steld alsmede het muziekkorps met
drumband en majorettes van Sursum
Corda. Hunne Koninklijke Hoogheden
met gevolg en de andere gasten worden
vervolgens eerst in de boerderij bij het
kasteel ontvangen alwaar een tweetal
korte toespraken wordt gehouden. Na
deze toespraken verricht H.K.H. Prinses
Beatrix buiten de openingshandeling.
Vervolgens begeeft zij zich via de hal van
het kasteel naar het bordes aan de
noordkant van het kasteel, waar de
leerlingen van de kleuter- en lagere
scholen en hun muziekkorps zijn opge-
steld. De kinderen zingen het eerste
couplet van het Vordens volkslied. Daar-
na biedt één van de leerlingen de Prinses
een geschenk aan. Na bezichtiging van
het kasteel etc. vertrekken de Konink-
lijke gasten ongeveer om 17.30 uur in
gesloten auto's.

3. Verkeersmaatregelen:
Van 15.20 uur af zal geen verkeer
mogelijk zijn over de Zutphenseweg en
de Dorpsstraat, uitgezonderd fietsen.
Voorts zal voor de noordelijke kant van
deze wegen een stopverbod gelden.

Deze maatregelen duren tot dat de stoet
de oprijlaan naar het kasteel is inge-
draaid.
Vanaf 1330 tot 18.00 uur is het gedeelte
van de Schuttestraat tussen Rijksweg en
VordenshAreg en de oprijlaan naar het
kasteel vareen ieder, die niet in het
bezit is van een speciale parkeer- en of
uitnodigingskaart, afgesloten.

4. ReceptüK'enieentebestuur:
Op 12 rrl^Pi.s., 's avonds van 20.00 -
21.30 uur is er voor een ieder gelegen-
heid het gemeentebestuur geluk te wen-
sen met dit prachtige nieuwe gemeente-
huis. Deze receptie zal worden gehouden
in de boerderij. Degenen die met de auto
komen dienen in de Schuttestraat te
parkeren. Met nadruk wordt er op
gewezen, dat er die avond geen gelegen-
heid Is het kasteel en koetshuis van
binnen te bezichtigen. Zoals u bekend is
bestaat daarvoor in de periode van 16
t/m 20 mei de gelegenheid (denk dan om
meebrengen toegangsbewijzen).

5. Vlaggen.
Het gemeentebestuur verzoekt de inwo-
ners beleefd doch dringend op 12 mei
a.s. de vlag (nationale driekleur indien
aanwezig met wimpel) uit te steken.

6. Sluiting gemeente-secretarie en bu-
reau gemeentewerken.
De gemeente-secretarie en het bureau
gemeentewerken zullen op 12 mei de
gehele dag voor het publiek gesloten
zijn. Aangifte van geboorte en overlijden
kan die dag plaats vinden 's morgens van
8.00 - 9.00 uur.
Aangifte van kadavers kan die dag
geschieden tot 15.30 uur rechtstreeks
aan het slachthuis in Zutphen, tel.
05750-13941. Na 15.30 uur kan geen
aangifte meer plaatsvinden.

Ach...'t kasteel toch../t
Non stop revue - Non stop
VRIJDAG 12 MEI
Officiële

VOORVERKOOP
VAN ENTREEKAARTEN VOOR DE
VORDENSE REVUE
op 17,18,19; 20 en 21 mei

Kaarten in de voorverkoop è f 7,50 verkrijgbaar bij
BODEGA 't PANTOFFELTJE, VORDEN VAN 18.00 tot 20.00 uur

Na 12 mei zijn kaarten verkrijgbaar bij het VVV-kantoor Sigaren-
magazijn Eijerkamp en aan de zaal

Nuts Floralia
De tijd is weer aangebroken voor het
uitreiken van stekplanten aan de kinde-
ren van de lagere scholen en ook aan
volwassenen. De plantjes worden gele-
verd door de fa. Kettelerij. De jaarlijkse
tentoonstelling zal gehouden worden op
15, 16 en 17 september in de zaal van
Hotel Bakker. We hopen, dat velen de
stekplanten dan zullen inleveren om mee
te dingen naar de vele mooie prijzen.
Evenals voorgaande jaren wordt door
Floralia ook weer een bloemschikcursus
gegeven. De leiding van deze cursus zal
in handen zijn van mej. Schotman uit
Groenlo, lerares bloemschikken aan de
tuinbouwschool in Borculo. Zij heeft
reeds enige malen meegedaan op onze
tentoonstelling en wij zijn zeer blij, dat
zij de leiding van de cursus op zich wil
nemen. De cursus begint 16 augustus.
Nadere inlichtingen volgen te zijner tijd
in Contact. Gegevens omtrent de uit-
reiking van de stekplanten vindt u in een
advertentie elders in dit blad.

Burg. Mr. M. Vunderink heeft mej. H.
Kern aan de Pieter van Vollenhovenlaan
11 te Vorden de eremedaille in goud
uitgereikt, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau. Mej. Kern is tot haar
pensionering in oktober 1971 verbonden
geweest als tekenaar bij de Technische
Hogeschool in Delft. Daar geen opvolger
kon worden aangetrokken is mej. Kern
in de rang van laboratorium-assisten A
nog tot l april 1792 op arbeidskontract
in funktie gebleven. Sindsdien is zij
vrijwel maandelijks een of twee dagen
vanuit haar woonplaats Vorden naar
Delft gekomen ter verzorging van de
collektie van het laboratorium, die zij
voor haar pensionering onder haar
hoede had.

Verder heeft mej. Kern zichzelf de kunst
van plantendeterminatie eigen gemaakt.
Een belangrijk aandeel heeft zij gehad
bij de totstandkoming van de "Hand-
leiding voor de kennismaking met een
aantal economisch belangrijke planten".

Peter Vlogman
schutterskoning
De Oranjefestiviteiten in Vorden begon-
nen maandagmorgen als te doen gebrui-
kelijk met klokluiden, gevolgd door een
aubade welke werd gehouden achter
de Amro-bank. De kinderen die hierbij
aanwezig waren werden toegesproken
door Burg. Mr. M. Vunderink. Voor de
kinderen van de eerste klassen van de
lagere scholen en de kleutg^holen was
er in het jeugdcentrum^^ kinder-
programma welke werd georganiseerd
door de Stichting Jeugdsociëteit. Onder
andere werden de kinderen hier een
poosje bezig gehouden dootyen poppen-
theater uit België. De kii^Ken van de
klassen 2,3, en 4 kwamen ̂ ^en in zaal
Bakker, waar zij konden genieten van
Haak en Sherry.

Terwijl aan de Horsterkamp het vogel-
schieten was begonnen gingen de kinde-
ren van de hoogste klassen van de lagere
scholen alsmede de "ouderen" bij de
openbare lagere dorpsschool van start
voor een oriënteringsrit. De uitslagen
van deze ritten waren: meisjes 11 jaar: 1.
Gonnie Kapper; 2. Onnie Ibrahim; 3.
Elvira van Eist. Jongens 11 jaar: 1.
Radjeinden Chothan; 2. Dick Rouwen-
horst; 3. Gerard Weenk. Meisjes 12 jaar:
1. Erna Huisink; 2. Ina ten Elshof; 3.
Jacqueline ter Huerne. Jongens 12 jaar:
1. Kees Jansen; 2. Koos Kolkman; 3.
Dick Harmsen. Meisjes 13/14 jaar: 1.
Henmar Moesker; 2. Diny Meyerman; 3.
Mathilde Bijlsma. Jongens 13/13 jaar: 1.
Bert Langwerden; 2. Jan Groot Jebbink;
3. Henri Barendsen. 15 jaar en ouder: 1.
J.H. Vliem; Peter v.d. Berg; 3. Annemiek
Brugsteen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Ondertussen was Peter Vlogman bij het
vogelschieten schutterskoning gewor-
den. Hij koos als zijn koningin Betsie
Kelderman; 2. H. Oltvoort (kop); 3.
Wim Eyerkamp (r. vleugel); 4. Bennie
Stokkink (1. vleugel); 5. Leo Slütter
(staart). Buksschieten pers. baan: 1. Th.
Nijenhuis; 2. W. Zweverink; 3. A.
Bulten. Buksschieten vrije baan: 1. A.
Tragter; 2. J.W. Abbink; 3. D. Eskes. In
de middaguren organiseerde de motor-
club "De Graafschaprijders" crosswed-
strijden en organiseerde aanspanning
"In de Reep'n" een rijtoer voor de be-
woners van "De Wehme".

Bazar "Bezige Bij"
De Jeugdstichting "De Bezige Bij" op de
Kranenburg ontplooit de laatste tijd
grote activiteiten. In zaal Schoenaker
werd een vergadering gehouden van de
stichting, waarbij tevens de besturen van
de buurtvereniging Kranenburgs Belang
en de toneelvereniging KRATO waren
uitgenodigd. Ook waren een aantal
jeugdleiders aanwezig.

De vergadering stond onder leiding van
de heer H. Sueters. Men besloot om ten
bate van het jeugdwerk op de Kranen-
burg op zondag 2 juli een grote bazar te
houden in zaal Schoenaker. Men hoopt
met de opbrengst hiervan teven het
jeugd- en gemeenschapsgebouwtje "De
Bezige Bij" een opknapbeurt te geven
daar dit dringend noodzakelijk is. Zowel
Kranenburgs Belang als KRATO zeg-
den hun volle medewerking toe. KRA-
TO zal zich nog in eigen kring beraden
op welke wijze men die medewerking wil
geven.

De bazar wordt gehouden in zaal
Schoenaker en de rommelmarkt bij goed
weer buiten. De gezamenlijke besturen
hopen dat een en ander een succes zal
worden en vragen reeds nu artikelen,
voorwerpen en alles wat men te missen
heeft. Men kan zich hiervoor bij de
bestuursleden vervoegen.

De vakantie-tijd nadert!!
KOOPT NU UW (VAKANTIE)AUTO
en u ontvangt f 500,- gratis rijplezier

bij aankoop van een gebruikte auto
Eurocasion Garantie (t/m d.d. 6 mei a.s.)

GRATIS f 500,-

zoals de volgende artikelen:
Philips-autoradio met voorkeurtoetsen,
inbouwset met luidspreker, antenne (incl.
montage), set cocosmatten, lampenset, ver-
bandkussen, wegenkaart van Nederland.

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. RUESINK
Borculoseweg 21, Ruurlo. Tel. 05735-1753

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN (

Donderdag 4 mei (Hemelvaartsdag)
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink;
Gezamenlijke dienst in de Gereformeer-
de kerk.
Zondag 7 mei 10.00 uur Ds. J. Veenen-
daal, Jeugddienst. 10.00 uur Ds. C. R.
de Jong. Em. predikant te Ruurlo.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
donderdag 4 mei 10.00 uur gezamenlijke
dienst.
Zondag 7 mei 10.00 uur Ds. J. B. Kuh-
lemeier; kindernevendienst.
19.00 Ds. W. v. d. Kooy, Lochem

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

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

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
Dr. v. Tongeren

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND-, EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
A. J. M. van de Berg, Didam. Tel.
08362-1685; H. van Baren, Lochem tel.
05730-1870.

TAFELTJE-DEK-JE
Week l mei Mevr. Gille, tel. 2151

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003; bellen
tussen 8.30 - 9.30 uur en 13.00 - 13.30
uur.

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

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

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbod; telefoon
05753-1778, elke donderdag <van 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

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

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



SiNAS-UP

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 05752-1232
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Wij zijn dankbaar en gelukkig
met de geboorte van onze zoon

JEROEN
Wij geven hem de doopnamen

Jeroen Johannus Arnoldus
Ineke en Henri Helmink

Vorden,27aprill978
Wilhelminalaan 13

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

ALEIDA CATHERINA
RENATE

Joop van Maren
Marietje van Maren-

Groot Wassink
Marcel

7227 DB Toldijk
28 april 1978
Weth. Massinkstraat 9.
Tijdelijk adres: Nieuwe Spit-
taal, Warnsveld.

Hartelijk dank voor de be-
langstelling en felicitaties die
wij mochten ontvangen bij
ons 12 !/2-jarig huwelijk

B. Wesselink
J. Wesselink-Ruesink

Holskampweg 3, Vorden

Aangeboden toercaravan
adria, koelkast, kachel, voor-
tent, chem. toilet, ƒ 3600,-.
Zutphenseweg 61, Vorden.
Tel. 05752-1884

Te koop: kinderfietsje 4 - 6
jaar. A. Brummelman,
Hamminkweg 6, Vorden.

Te koop: Vauxhall Viva b.j.
1972. Stationsweg 19, Vorden

Vakantiewerk gevraagd door
2 meisjes. Tel. 2509

Te koop: bagage-wagentje
i.z.g.st. laadvermogen 400 kg.
met imperial en res.wiel voor
ƒ 600,- tevens trekhaak
Renault 6 ƒ 50,-. Te bevragen
v. Heeckerenstraat 8, Vorden.
van 17.00-19.00 uur.

Werkster gevraagd voor 2
ochtends per week.
Zutphenseweg 42, Vorden.
Tel. 2430.

Gevraagd: aarbeienplukkers
i !/2 juni - l/2 juli
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 05752-6659

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

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat-Tel. 1553.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

JOOP LEUSINK
en
INEKE OORTGIESEN

gaan trouwen op vrijdag 12 mei a.s. om
om 10.30 uur ten gemeentehuize te Hen-
gelo (Gld.)

Kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.00 uur in de St. Willibroduskerk te
Hengelo (Gld.)

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal Concordia te
Hengelo (Gld.)

TONNIE ESKES
en
TINY HANSKAMP

gaan op donderdag 11 mei a.s. om half
elf trouwen in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Kerkelijke inzegening om half drie in de
Ned. Hervormde kerk te Hengelo (G.)
door de weieerwaarde heer Ds. M. Jan-
sen.

Dag-adres: Zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 te
Hengelo (G.)

Receptie van vier uur tot half zes.

Wij gaan wonen: Molen weg 17 te Vorden

Op zaterdag 13 mei a.s. hopen onze lieve ouders

H. J. BOERSBROEK
en
I. BOERSBROEK-LINDENSCHOT

de dag te herdenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn.

Henk - Hanny

Vorden, mei 1978
Brandenborchweg 6

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur bij Hotel Leemreis,
Spalstraat 40, Hengelo (Gld.)

Op 9 mei hoop ik mijn 80 ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot
20.30 uur in Café Eijkelkamp, Medler-
Vorden.

H. HUETINK

Oude Zutphenseweg 4, Vorden

Wij danken u allen hartelijk voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeau's ter gelegenheid van ons 12!/2
jarig huwelijksfeest ontvangen

JAN EN LENIE WOLBRINK

Hengelo (Gld.), mei 1978
Café-rest. „DeHarbarge"

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6634

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Vereniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs
te Vorden

Ledenvergadering
op maandag 8 mei
op maandag 8 mei 1978 in een
van de leslokalen van de
school "Het Hoge"

Aanvang 8.00 uur 's avonds
Het bestuur

Gevraagd:

nette
slagersbediende

Slagerij Vlogman
Nieuwstad 14, Vorden. Tel. 1321

RUURLO

is plaats voor een

flinke
verkoopster
Boven de 18 jaar.
Met enige ervaring strekt tot
voorkeur

Gevraagd

een flinke
timmerman
of iemand die machinaal
timmerwerk wil doen of
hiervoor opgeleid wil
worden

Enige kennis van hout en machines is hiervoor
vereist.

Aannemingsbedrijf

H. J. RUITERKAMP B.V.
Lindeseweg 22, Vorden

''T.A.O. Wildenborchf
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 mei houden

^wij onze jaarlijkse uitvoering in de Kapel

IpDeze keer het bekende blijspel:

Drie is teveel
van Johan Blaaser

Aanvang 20.00 uur.
U bent er toch ook??

Monuta Stichting
Voor Uw laatste eervolle verzorging

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

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

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

MONUTA STICHTING
Antwoordnummer 35, Vorden.

Husqvarna en Lewenstein

naaimachines
reeds vanaf 399,-

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 -VORDEN - Tel. 05752-1385

Zoveel mensen,
_ zoveel wensen,
zoveel spaarvormen.

ie goede raad.
Uw Rabobank ziet 't zo: bij elk spaar-

doel hoort een persoonlijk spaaradvies. We
kunnen de hele krant wel volzetten met
percentages, opzegtermijnen, voorwaarden,
voordelen en voorbeelden, maar dan zul je
zien dat we nou net uw vragen niet beant-
woorden. En dat willen we zo graag wél.

Kom daarom even langs. Dat is de
beste start voor de meest ideale, persoon-
lijke spaarafspraak.

Met 3100 vestigingen is er altijd een
Rabobank in de buurt. En goede raad kost
niets.

Welkom bij de Rabobank.

Rabobank
geld en goede raad

van het wereldberoemde merk
KOSTEN IN DE

SPECIAALZAAK W-tot W-

,origüehf"lfera" SCHITTERENDE)
DESSINS

^^^ ^^^^^^^^B^^^BBî ^WflB»HB» BHB t^^r

nieuw! nu volop korte mouw!
FANTASTISCHE SPORTIEVE HEREN S

RUIT-OVERHEMDEN
o.a. groen/beige — rood/blauw—bruin/beige

nieuw! katoenen «INTERLOCK-
KINDER

T-SHIRTS
met o.a. sport-tekst opdruk
•ARGENTINA"- "MONTREAL1- "BASKET" etc.

nieuw! 100% katoenen kinder
SPORT-

BROEKJES
diverse kleuren - voor voetbal,
basketbal etc. normaal minstens^GÉtl

nieuw! teener en dames
SPIJKER- M nr
ROKKEN O 93

ongelofelijk goedkoop!
normale prijs minstens ~J9&5'

fris gedessineerde

STRIJKPLANK
OVERTREKKEN
in de huishoudzaken 5 58
BIJ BRONS:

uni gekleurde rib
HEREN

ONDERGOED
blauw bruin geel groen
rood
SLIP/SINGLET

fantastische kwaliteit
MOHAIR
WOL *~

met lurex- effect %J %JP Ct
breiHekker uit! VELE VOORJAARSKLEURENJ

bol:

nieuw! dames en teener
«INTERLOCK»
T-SHIRTS
lange mouw!
zand - bruin - blauw- tomaat - groen - zwart

nieuw! ongekend voordelig!
dames ZOMER
JAPONNEN
luchtige modellen
schitterende fantasie dessins

zware badstof
merk

BADDOEKEN

sterke acryl kinder

KNIE-KOUSEN
alle maten één prijs!

1 98••̂ J^9

A O A O

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden.

125 FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

'T WOOIU) /13CT1
AL: YOLKOKEN

In goed gebakken volkorenbrood zijn alle weldaden van
de tarwekorrel behouden: de kracht van de kiem, de
brand- en bouwstoffen, de mineraalrijke zemelen die
óók nog onontbeerlijk zijn voor een goede spijsvertering.
Volkorenbrood is het volkomen brood. Uw Echte Bakker
bakt het beter....

ASSELTVAN

Zutphenseweg Vorden



ZOEKT U EEN EXCLUSIEF RUSTIEK MEUBEL
IN HET BETERE GENRE

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

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

Groenlose kasten, rundlederen bankstellen.

18 % KORTING op de meeste meubelen

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

Openingstijden: van 9.00 -18.00 uur.
vrijdags tot 21.00 uur; zaterdags van 9.00 -16.00 uur

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

Voor inlijsten van schil-
derijen, borduurwerken,

foto's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

paspartouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

IN. EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN,

PRENTEN EN GRAVURES
UIT DE 18e EN 19e EEUW

LITORAMA
DORPSSTRAAT 8,

VORDEN

T GRINTHUYS
KERKSTRAAT 8,

DIEREN
Tel. (08330) 16006.

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

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

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

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

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

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

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

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

l sleutel?
desnoods
binnen één dag

uw eigen
naambord?
ÓÓK een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

RAAKPRIJZEN
m onze „Flyer" kollektie
jonge aktuele mode voor

aantrekkelijke prijzen
Japonnen 39,-
JacketS o.a. metallic voor 39f-

Rokken 39,-
Blouses 29 r
Sweaters en vesten vanaf 16,-

Let op onze „Flyer" folder en „Flyer" etalage

Vanaf heden zijn wij woensdag de GEHELE DAG OPEN
's maandags GESLOTEN

Vrijdags koopavond TOT 9 UUR

RUURLO

Traditioneel
Prachtige, puur-eiken eetkamer in traditionele, smaakvolle

boerenstijl vormgegeven. Tafel met speciaal gevormde poot
en 41/2 cm dik blad; stoelen met biezen zittingen.

w

OOK
OOtJ»

1320.-
Stoelen per stuk
Tafel

SILVIO

ROWDIES

Alle soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,

banken, vijvers,
tegels, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubbcrroid
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

L Werkelijk sensationele aanbieding
, van

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

koelkast - mogelijkheid tot uitbreiding.

Prijs voor kunststof vanaf

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

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00

tot 16.00 uur

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

Grote
MEUBELSHOW

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

in 't centrum van Vorden

Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal
Gratis bezorgen
Prima service en garantie
Opslag tot 1 jaar gratis
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

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

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

ZEER SNELLE
LEVERING

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110 .

N. Klasse zonwering
IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,-

425,-
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NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Avondgebed van de Raad van Kerken.
De Raad van Kerken te Vorden-Kranen-
burg (waarin vertegenwoordigd zijn de
beide R. K. parochies, de Hervormde
gemeente en de Gereformeerde kerk)
belegt ook deze maand mei op de eerste
vrijdag-van-de-maand een AVONDGE-
BED, dat weer gehouden zal worden in
de Hervormde dorpskerk te Vorden. Het
begint om half negen. Deze keer zal het
AVONDGEBED geleid worden door
een officier van het Leger des Heils te
Zutphen. Iedereen is er van harte
welkom: vrijdagavond 5 mei.

Twee kerkdiensten in de Hervormde
kerk.
a.s. Zondag 7 mei zullen er D.V. twee
kerkdiensten gehouden worden in de
Herv. dorpskerk. De MORGEN-
DIENST is dan de maandelijkse jeugd-
dienst, die deze keer geleid zal worden
door ds. Veenendaal.
IN DE AVONDDIENST van zeven uur
hoopt voor te gaan de Hervormde
emeritus-predikant ds. C. R. de Jong, nu
wonend te Ruurlo. Aan het begin van
zijn predikanten-loopbaan is ds. de Jong
nog hulpprediker te Vorden geweest, in
de jaren 1937-1939.

Vergadering "Damesbezoekgroep".
Binnen de plaatselijke Hervormde ge-
meente is onlangs, in overleg met de
Kerkeraad en in het bijzonder met de
wijk-ouderlingen, een DAMENBE—
ZOEKGROEP met haar werk begon-
nen. Langdurige zieken, hoogbejaarden
enz. worden met enige regelmaat be-
zocht. Deze Damesbezoekgroep heeft
een bijeenkomst gepland op DINSDAG-
AVOND 9 MEI om met elkaar het
gedane werk te bekijken en te bespreken
en eventueel met nieuwe gedachten te
komen. Deze vergadering zal gehouden
worden in "de Voorde".

Opnieuw een OPEN HUIS—AVOND.
De actieve, goed samenwerkende jonge-
ren-groep, die de z.g. OPEN HUIS—
AVONDEN voorbereidt en organiseert,
(een stukje gezamenlijk werk van de
plaatselijke Hervormde- en Gerefor-
meerde kerk) hoopt op donderdagavond
11 mei weer een open huis-avond te
houden en wel in de zaaltjes van "de
Voorde", achter de kosterswoning,

Kerkstraat 15, Vorden. Het is altijd zeer
"de moeite waard..." er eens met elkaar
jbinnen te komen en mee te doen.
Nodigend geven we dan ook graag dit
(berichtje hier door.

Ds. en mevrouw Kulifav.
Vanuit Boedapest (Hongarije) kwam één
dezer dagen bij ds. Krajenbrink het
bericht binnen: dat zij graag de uit-
nodiging van de Hervormde kerk te
Vorden (via de Subotica-groep) aanne-
men om de tweede helft van de maand
augustus als gasten naar Vorden te
komen. Ds. Ku-lifay heeft vorig jaar
september de Vordenaren in Boedapest
ontvangen en ook rond geleid. Hij heeft
jaren geleden Theologie gestudeerd aan
de V.U. te Amsterdam en spreekt nog
altijd vrij goed Nederlands. Het is dan
ook de bedoeling dat hij samen met een
pastor loei (één van de Vordense predi-
kanten een kerkdienst medeleidt op een
zondag in augustus, in de Hervormde
dorpskerk. Ds. en mevrouw Kulifay zijn
nu druk bezig om alle nodige papieren,
paspoort en visum gereed te krijgen
zodat zij deze reis kunnen en mogen
maken. De hoop is ook dat enkele gasten
uit Subotica naar Vorden kunnen ko-
men. Via enkele bazars, collecten en
giften heeft de Subotica-groep nu onge-
veer ƒ 3750,- in kas. Als penningmees-
ters fungeren de heren G. Bogchelman
en L.J.M. van Riel, Giften zijn nog zeer
welkom! Voor de reis, de excursies, het
verblijf enz. is uiteraard het één en ander
nodig. De adressen van de penning-
meesters zijn: Christinalaan 2 en het
Wiemelink 4.

De Kmipduukskes"
Op uitnodiging van de Volkstanzgruppe
Horb heeft de Folkloristische dansgroep
"De Kunpduukskes" deelgenomen aan
het 15 jarig jubileum van hun groep op
23 april. Op zaterdag 22 april werd
vertrokken naar het stadje Horb. Zon-
dagmiddag werd de groep welkom gehe-
ten door de burgemeester en werd een
dronk uitgebracht op een blijvende band
wederzijds. Daarna begon het festival in
de Hohenberghalle welke totaal uitver-
kocht was.

Maandag 24 april was er onder leiding
bezichtiging van de stad Horb. 's Mid-
dags was er een rondrit door Stutgart.
Hier werden diverse bezienswaardighe-
den bezichtigd. Om 5 uur werd op
verschillende plaatsen in de Königstras-
se gedanst. Hiervoor beloonde het pu-
bliek hun met een gul applaus. Op
dinsdag 25 april werd de terugreis
aanvaard. Na een zeer mooie rit door
Zwartzwald en Taunus gebergte kwam
de groep 's avonds zeer voldaan in
Vorden terug. Op zaterdag 20 mei zal
deze kindergroep te Vorden aankomen
en 's avonds nog optreden.
Zondagmiddag 21 mei zal deze groep
ook optreden tijdens de Folkloristisch
middag op de weide nabij het kasteel in
samenwerking met andere groepen.

Amerikaanse oorlogsvlieger David Alford
komt in Vorden zijn padvindersgroep
opzoeken
De padvindersgroep in Vorden zan aangenaam verrast zijn wanneer over een paar
weken de Amerikaan David Alford een bezoek aan de groep zal brengen. Naar hem
is immers de "David I. Alfordgroep" In Vorden genoemd.

Deze naam werd bij de oprichting van de
padvinders in Vorden (in 1945) bedacht
door de heer W. Spanhaak, lid van de
landelijke organisatie voor hulp aan
onderduikers. Zo was hij één van de
mensen uit het verzet die onder meer
medewerking verleende om bijvoorbeeld
bondgenoten te helpen onderduiken,
zoals in dit geval bij David Alford. Deze
Amerikaan David Alford was tijdens de
oorlog gestationeerd in Engeland van
waaruit hij nauw betrokken was bij de
bombardementen op Duitsland. Bij deze
bombardementen werden de bommen-
werpers op hun barre tochten vergezeld
door de zogenaamde "Pathfinders" de
begeleidende vliegtuigen met radar aan
boord.

David Alford was leider van een derge-
lijke missie en vertrok op 4 februari 1944
naar Frankfort om daar de stad te
bombarderen. Het was zijn negentiende
vlucht. Tot aan het moment dat de
bommen waren "gedropt" verliep de
vlucht voorspoedig. Toen werden de
vliegtuigen echter door de Duitse lucht-

Bi'j ons in d*n Achterhook
Heb i'jluu 'n vri'jen maondag ok gebruukt umme heerluk buuten te wean?
now, wi'j wel. 's Margens bu'w eers met de kinder nao de obade ewes. De
hadd'n zee now achter de Amro-bank, daor heb zee toch ruumte zat veur
zukke dinge. Ok de notabelen kwammen hier allemaole goed tot hun
rechte, de ni'je jurken van de vrouwluu ko'w allemaole goed bekieken, ok
de börgemeister had zien ambtsketting goed opepoetst, hee glom
teminsten nogal. Willem, den van 't huusvrouwen-orkest, wis de kinder
nog wel aardug in de maote te holl'n. Too 't afelopen was helt nog effen
staon wachten, Te wol wel us zien hoe de vrouwluu van de leere
afkwammen maor 'k hadde pecht want zee konnen binnendeur weer op de
grond kommen. Daornao hè'w Piepen Gert nog effen efilseteerd.
Concordia brach un zowaar ok nog un serenade die deur um, tussen de
vesierde dennen, in dank wier aneheurd. Met die dennen hadd'n zee
trouwens nogal wark ehad. Die waarn deur un kollega van van Gogh, Leo
uut Etten, helemaole uut Silvolde ehaald.

's Middags, too'w weer in 't darp waarn, um de koetsen van de Reep'n te
zeen, (Beslist de moeite weer dan weerd um naor te kieken) leepe wi'j
Willem van de Pinnekamp en zien vrouw tegen 't lief. Daor he'w nog un
betjen kundugheid an. Mien vrouw en zien vrouw heb bli'j mekare op de
zang ezetten in Aalten. " Tt Hadde ow vri'jdagaovund al vewacht te zeen",
begon Willen. "Hoe dat zo dan?". "Boh, bi'j de Rotonde, daor ko'j toch
gaon kieken hoe 't was eworden?". "Och daor komme wi'j anders ok neet
as un betjen petat haal'n, umme d'r dan drek maor hen te lopen dat lek
ons neet. Hoe kwam i'j d'r eigenluk, ha'j d'r ewarkt of zo?". " 't Ston toch
in de krante" "En, was t'r mooi ewodd'n?." "Zo wied a'k ut zien konne wel,
volle groter en volle gezellugger, 't Was t'r bastend vol, too'w eenmaol un
taofeltjen hadd'n bu'w neet weer van de plaatse af ewes. Zee trakteern ok
geweldug, borrels en toast zovölle a'j maor hemmen woll'n. Kots neet
zovölle ehad veur zo weinug geld", menen Willem. Zoiets past Willem, zee
nuumt un neet veur niks van de Pinnekamp. "Zölle wi'j d'r straks samen
hen gaon en etten d'r un stuksken, dan könne wi'j 't ok us van binnen
bekieken en hef de vrouw 't ok makkeluk vandage. A'w samen un paar
cent lapt, komme wi'j d'r wel oaverhen".

Maor daor had Willem neet van trugge, hee mos opens nog neudug wieter.
Zien vrouw had 't etten toch al klaor staon en zo wieter, i'j kent die
smoesjes wel. Wi'j dachten wel: wat un lapswans, zich wel veur niks
volgieten maor at ut wat kost bunt zee neet in huus. Met mien vrouw he'k
t'r naotied veur un heel redelukke pries besunder goed egetten, al leep ut
eur daor zowat oaver de kop. Oaver Willem he'w maor neet meer
eprakkezeerd. Mensen zoas hee zo'w nog wel vaker tegen kommen bi'j ons
in d'n Achterhook.

H. Leestman.

afweer onder vuur genomen. Verschil-
lende toestellen werden geraakt, waaron-
der het toestel waarin David Alford zich
bevond. Nog voor het Roergebied stond
de neus van het toestel in brand; twee
motoren waren uitgevallen, en een derde
moter brandde ook. Bovendien was een
gevaarlijke brand in de rechtervleugel
van het toestel ontstaan.

Drie mensen waren gewond geraakt bij
deze aktie van de Duitse luchtafweer.
Ondertussen verloor het vliegtuig aan-
zienlijk hoogte. David Alford gaf het
bevel het toestel aanzienlijk hoogte.
David Alford gaf het bevel het toestel te
verlaten. Toen iedereen er uitgesprongen
was achtte hij de tijd rijp om zelf te
springen. Tot zijn grote schrik bemerkte
hij dat dit niet kon want zijn parachute
was verward geraakt en niet meer te
gebruiken. De enige mogelijkheid die
overbleef was te trachten het toestel aan
de grond te zetten. "Gelukkig, zo zei
David Alford later, vloog God met mij in
het toestel". Het gelukte hem namelijk
de "kist" in de buurt van Winterswijk in
de nachtelijke uren aan de grond te
zetten. David Alford verstopte zich in de
bossen en ging 's nachts lopen in
westelijke richting. Uitenidelijk was hij
doodmoe en door en door koud een hooi-
berg ingekropen. Toen hij 's morgens
wakker werd en bij een boerderij aan-
klopte bleek dit het huis te zijn van de
familie Gosseling in Linde.

Vandaaruit werd via een "koerier" de
familie Vosselman gewaarschuwd (Ger-
rit en Mina Vosselman hielpen in die
dagen ook mensen onder te duiken).
Toen Mina Vosselman het briefje las van
de koerier dacht ze direkt dat moet een
piloot wezen. Willem Spanhaak, reeds
eerder in dit verhaal genoemd, was in die
dagen eveneens bij de fam. Vosselman
ondergedoken. Wanneer hem de grond
te heet onder de voeten werd (De Duitser
bleven aktief bij hun zoekakties) dan
trok Spanhaak zich terug in een hut in
de bossen rondom de Kiefskamp. Deze
schuilplaats noemde hij "Huize ten
Bosch".

Enfin Spanhaak ging naar de familie
Gosseling en haalde daar David Alford

De Kasteel-zegelaktie is goed aangeslagen bij het publiek. Reeds 80 taarten en toegangsbewijzen zijn uitgeloot, er volgen nu
nog drie trekkingen. De aktie loopt van 17 april tot en met 13 mei. De Vordense Winkeliersvereniging heeft met deze aktie
een goede zet gedaan gezien de reaktie van het publiek. Naast de Sint Nicolaas-aktie zou dit voor de zomermaanden
misschien voor herhaling vatbaar zijn. Te kostbaar? De moeite waard om het te bekijken.

op. Nadat een vriend van Spanhaak ene
mijnheer Bos (zijn werkelijke nam was
Chr. Huberts) had vastgesteld dat het
hier inderdaad om een Amerikaans
piloot ging, werd David Alford onder-
gebracht in de schuilplaats "Huize ten
Bosch". Hier werd hij van eten, drinken
en kleding voorzien door de zojuist
genoemde heren Vosselman en Span-
haak, alsmede door de dames Alexandra
van der Heyden en Oda van der Heyden.
Op 28 maart 1944 stelde Chr. Huiberts
(later werd hij toch door de Duitsers om
het leven gebracht) zijn leven in de
waagschaal om David Alford via een vals
paspoort naar Amsterdam te brengen.
In Amsterdam aangekdlfci werd hij
ondergebracht bij de famPre Jan Goed-
koop. Van daaruit werd hij door een
broer van de heer Goedkoop over-
gebracht naar Maastricht waar David
Alford ruim drie weken ̂ tóleef bij ene
dokter v.d. Ley. In didHftd vond de
invasie in Normandie pl^ts. Twee we-
ken na de invasie werd David Alford
overgebracht naar Luik, waar hij zes
weken verbleef.

Van daaruit ging hij op eigen houtje te
voet verder om te proberen de geallieer-
de linies te bereiken. Een uitermate
hachtelijke onderneming. Na zo'n 50
kilometer zuidwaarts te zijn gelopen
kwam hij in een bos terecht waar hij 2
Amerikaans piloten ontmoette. Samen
met hen dook hij onder in een boerderij.
Uiteindelijk werd David Alford hier
opgepikt door de opgerukte Ameri-
kaanse en Franse legers. Van Parijs uit
werd hij overgevlogen naar Londen om
uiteindelijk in oktober 1944 in Amerika
terug te keren. Na de oorlog was er voor
David Alford niet veel tijd om op adem
te komen. Hij bleef bij de luchtmacht en

nam als kolonel deel aan de oorlog in
Korea. Nadien werd hij van 1959 tot
1962 in Griekenland gestationeerd waar
hij een hoge funktie bekleedde. Enkele
jaren geleden trok hij zich uit het
militaire leven terug en is hij thans in
Texas (Wichita Falls) werkzaam bij een
planningcommissie. David Alford, in-
middels grootvader geworden, heeft een
zoon Michael en een dochter Patricia.
Een andere zoon David verongelukte in
1960 bij een ongeluk op een fabriek.

De afgelopen jaren heeft Wim Spanhaak
verschillende pogingen in het werk
gesteld om via via David Alford op te
sporen. Uiteindelijk gelukte dit in 1975.
Thans is het zover dat Alford samen met
zijn vrouw deze maand een bezoek zal
brengen aan Nederland. Hij zal dan een
poosje te gast zijn bij de familie Span-
haak en tevens de plekjes bezoeken waar
hij zijn toestel aan de grond heeft gezet

in Winterswijk en waar hij in Vorden
was ondergedoken. Ook zal een bezoek
worden gebracht aan Peter Monasso in
Winterswijk, die veel werk heeft verricht
om nadere bijzonderheden over David
Alford aan de weet te komen.

Tijdens zijn bezoek aan de Achterhoek
zal een speciale middag worden ingelast
voor een bezoek aan de padvinders van
de "David l Alfordgroep". De Vordense
padvinders zullen dan een nieuwe club-
vlag van David Alford krijgen aange-
boden, omdat zoals Alford in een brief
aan Spanhaak schreef, het is geen David
I. Alford maar David G. Alford. "But
the difference is not importent", zo zegt
David Alford die zelf ook nog een
cadeau krijgt aangeboden. Zijn vliegers-
cape die hij in Winterswijk in 1944 van
zich heeft afgegooid is al die jaren
bewaard gebleven en zal hem nu weer
worden overhandigd!

Sensatie en spanning
op autocross te Warken/Warnsveld
De autocross, die zondagmiddag 30 april op het terrein "De Voskamp" (kruising
Oude Borculoseweg/Warkenseweg) in de buurtschap Warken bij Warnsveld werd
verreden, is in allerlei opzichten een groot sukses geworden. De organisatoren, te
weten het crossteam De Zwaan, carnavalsvereniging De Plaggenstekkers en touw-
trekvereniging Treklust te Warken, hadden niet alleen de weergoden op hun hand,
ook het aantal bezoekers - tussen de twee- en drieduizend - was groot.

De races die gehouden werden onder
auspiciën van de Stichting Autosport
Oost-Nederland te Hall, waren
bijzonder goed georganiseerd. Alles
verliep werkelijk heel vlot en soepel, er
was weinig stagnatie. Het publiek kon
de wedstrijden goed volgen langs het
circuit dat aan twee zijden door een
beek werk begrensd.
De wedstrijden begonnen om een uur.
De rijkspolitie Warnsveld, de brand-
weer, EHBO verleenden hun medewer-
king. Dankzij de voortreffelijke geluids-
installatie was de strijd uitstekend te
volgen, mede door de microfonist Peter
Berenpas uit Hengelo (Gld.).

Standaardklasse
In de standaardklasse was de animo zeer
groot; meer dan 70 rijders namen hier-
aan deel. Er werd in liefst zes series
gereden om de halve finalisten te

kunnen bepalen. Er ontwikkelde sich in
de finale een felle strijd maar nummer
46, W. Bakker uit Doetinchem wist van
meet af aan met zijn gele VW (BA Spec)
de kop te pakken en niet meer af te
staan. Hij werd met grote voorsprong
eerste. Om de tweede en derde plaats
ontwikkelde zich een fel gevecht tussen
W. Barth uit Doetinchem en W. Neute-
boom Spijker uit Voorst; beid reden in
VW. Barth werd tenslotte tweede met
gering verschil. Rest uitslagen: 3. W.
Neutenboom, Spijker, Voorst; 4. A.
Bosman, Hengelo Gld.; 5. Aarnink,
Haaksbergen; 6. H. v. d. Veld, Hall; 7.
H. Groot Roessink, Aalten; 8. H.
Takkenkamp, Zelhem9. A. Deynen,
Doetinchem; 10. B. Levers, Groenlo.

Sportklasse
In de sportklasse waarin vele eigen-
bouw-wagens, reed men in drie series
van 12. Dit werd een echt spektakelstuk,

waarin de grote favoriet F. Bakker uit
Doetinchem met zijn BMW (BA
Special) meteen al de leiding nam. Hij
bouwde een voorsprong op en werd
onbedreigd eerste. Verdere uitslagen: 2.
Van de Berg, Beekbergen; 3. Ahnen-
dorp, Ulft; 5. W. Reinders, Lievelde
(Opel); 6. H. Olthaar, Neede; 7. H.
Brinkert, Eefde; 8. T. Holthuis, Aalten;
9. D. Meulenkamp, Neede; 10. J. Imen-
kamp, Lochem.

Plaatselijke rijders
Er was nog een aparte klasse voor de
plaatselijke rijders, waarbij Stekkers uit
Zutphen "heer en meester" bleek. 2. P.
H. Berenpas, warnsveld; 3. Punt,
Warnsveld; 4. Mevr. Schierboom,
Warnsveld; 5. Kleine, Warnveld; 6.
Nengerman, Warnsveld; 7. Bulten,
Warnsveld; 8. Wilmink, Warnsveld; 9.
Brokke, Zutphen; 10. Haneveld,
Warnsveld.

De jury stond onder leiding van de heer
Wisselink uit Halle; de wagens werden
vooraf terdege gekeurd door de heren
B. Eenink, Doetinchem en H. Reusink,
Aalten.



Wij zoeken extra hulp bij het
onderhoud van gazon, tuin en
paden.
Aanmelden ,, De Belten''.
Tel. 05752-6607.

Te koop: een l j. schaap bij
Johan Bakker, Molenweg 2,
Vorden.

Denkt u aan de verkoop van
STAATSLOTEN

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

Te koop: kinderwagen, koel-
kast, tafelmodel 1601, elec-
trisch fornuis met grill, Hifi
radio turner Philips. Te
bevragen Wilhelminalaan 8.

Te koop: eetaardappelen,
suprise. Huetink, Het Elshof
14.

Voor schoenen en muilen ie-
dere vrijdagmorgen op de
Vordense markt. Masop.
Wij zijn verhuisd naar de Pas
56 8121 GR Olst.
Tel. 05708-2756
Henk, Gees, Ingrid en Rolien
Bosch.
B. v. Hackfortweg 37.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

Het maakt heel erg gelukkig als je zoveel welgemeende
en warme belangstelling krijgt.
Bedankt voor de hulp, de felicitaties, cadeaux en de
zee van bloemen.

TINE EN NICO VAN GOETHEM

Extra voordelige
aanbiedingen
Golden Delicious 2 kilo . .

Natuurspinazie 1 kilo

Jafffa 20 stuks

Rauwkost per bakje

OSf O

Sf O

Weekend aanbieding bloemen *• "J|T
Korte tulpen per bos ...... . . . . l /O
Wij vragen voor zo spoedig mogelijk een

flinke jongeman of meisje
voor de winkel

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Voor Moederdagkado's
Voor elke beurs

ruime sortering
luxe artikelen en kunstnijverheid

huishoudelijke artikelen - byoux - mandwerk
naar

KOERSELMAN
Burg. Galleestraat 12, Vorden - Tel. 05752-1364

n

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

Alles massief eiken
H

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

(geen fabriekswerk!)

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

Even iets rechtzetten...

De officiële ITT
dienst hebben wij niet...

die heeft zelfs niemand
in Vorden.
Daarvoor moet u in Nijverdal zijn bij

POST EN VAN GEEST BV
importeur van ITT voor Oost- en
Midden-Nederland.

Voor snelle en vakkundige service
kunt u WEL in Vorden terecht.

Bij uw Radio TV specialist natuurlijk
RADIO-TV-SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Stationsweg 1, Vorden. Tel. 2577

Erkend dealer voor ITT, Philips, Toshiba

technische BOUWCENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

VOORVERKOOP VORDENSE REVUE
Op vrijdag 12 mei in 't Pantoffeltje van
18.00 tot 20.00 uur
Telefonisch zijn kaarten te bestellen op 2335 en 1988
te Vorden. Bij voorkeur né 18.00 uur.

De telefonisch bestelde kaarten dienen binnen 1 week afgehaald te zijn
bij sigarenmagazijn Eyerkamp te Vorden.

Wist u ook
dat u kunt
adverteren

in de edities
Ruurlo

of Hengelo
voor

HALF GELD

Voor het eerst in Vorden

kleiduivenschieten
Zaterdag 6 mei 13.00 uur
Baan Almenseweg bij de Heidbloem
links

Bouwbond N.V.V.
Vakantiebonnen inleveren
met gespecificeerde staat
op maandag 8 mei van 19.30 tot
21.00 uur.

Berend v. Hackfortweg 8, Vorden
de p.v. G. J. Voorhorst

Net binnen:

slaapzakken
moderne dessins
Terlenka vulling

Wrijf u ogen uit bij de prijs
vanaf., 37,50
Uw zaak WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Voor al uw

JACHT- EN
SPORT-
ARTIKELEN

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

KVO
Maandelijkse bijeenkomst

Maandag 8 mei
8.00 uur Hotel Bloemendaal

Speciale aanbiedingen
Op alle in voorraad zijnde
Wand- en vloertegels 20% korting
Groen ligbed (plaatstaal) 170 cm.
Slechts 110,-
Bijpassende wastafel 75,-
Wandbekleding Somvyl en balamuurfoon
Deze week slechts 11,50 per m2

Tapijt aanbieding 10% korting
en gratis gelegd

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 13 mei.-

Oost-Nederlands grootste DoeJiet zelf-centrum

Harmsen - Vorden



Dorpscentrum Vorden op tijd klaar
Tijdens de vorige week gehouden vergadering van het bestuur Stichting Dorps-
centrum Vorden kon de voorzitter de heer J. F. Geerken meedelen, dat het Dorps-
centrum op tijd klaar komt, midden mei.
Ook al wegen (ook hier) de laatste loodjes het zwaarste: de afwerking, de
inrichting. Door een snelle aanpak van het geheel is het zo toch mogelijk dat de
Vordense Revue in de grote zaal opgevoerd kan worden.

Toch!
Het bestuur is verheugd dat het toch
gelukt is het Dorpscentrum aan de
Raadhuisstraat op tijd gereed te krijgen.
Er is immers ook nog al wat tegenslag
(en ook tegenwerking) geweest. We
denken in dit verband nog eens even
terug aan het vinden van een geschikte
plaats voor het centrum, aan het aan-
vankelijke plan om alles (dorpscentrum
en sportzaal) in één complex onder te
brengen. Dat heeft indertijd nogal wat
problemen gegeven. Ook tijdens de
huidige bouw en verbouw is er enige
vertraging opgetreden doordat hoofd-
aannemer in financiële moeilijkheden
geraakte en ook door een winterperiode
waarin gedurende een paar weken
werken in de bouw niet of nauwelijks
mogelijk was.
Dat het toch gelukt is, is te danken
onder meer aan de goed organisatie en
samenwerking van hoofdaannemer de
firma Hakvoort en de diverse onder-
aannemers. De leden van de
Bouwcommissie, de heren L. de Boer en
J. F. Geerken, hebben vele bouwverga-
deringen bijgewoond; de laatste tijd
elke week samen met de architect de
heer Roodenburg, de opzichter de heer
Hopman, de aannemer firma Hakvoort
en de uitvoerder de heer Ten Haaf.

Ingebruikneming en ingebruikgeving
Het bestuur heeft tijdens de laatst ge-
houden vergadering besloten de officiële
opening in september te verrichten. Dat
geeft nog wat ruimte (wat lucht) om de
afwerking en inrichting uit te voeren en
overhaasting te voorkomen. Bovendien
begint dan "hetseizoen". De feestelijke
opening vormt dat een geheel met het
volop gaan "draaien" van het Dorps-
centrum. Dan is ook het buiten-terrein
afgewerkt en beplant. Via open-huis-

dagen kan iedereen dan een indruk krij-
gen van het geheel. Dan staan ook alle
zalen en zaaltjes gebruiksklaar. En dat
zou midden mei niet goed mogelijk zijn
in verband met de Revue-avonden.
Toch zal in de kring van het bestuur met
enig ceremonieel het gebouw in mei
reeds ingebruik genomen en in gebruik
gegeven worden en wel om woensdag-
middag 17 mei. Het is de bedoeling dat
de pers op dinsdag 16 mei ontvangen
wordt om een indruk van het geheel te
krijgen.

Tot l juli in Jeugdcentrum
Het Jeugdcentrum aan de Insulindelaan
(inmiddels gelukkig aangekocht door de
gemeente Vorden) blijft als zodanig
fungeren tot l juli a.s. Tot die datum
blijven allerlei verenigihgen dan ook van
genoemd jeugdcentrum nog gebruik
maken.

Vele verenigingen naar Dorpscentrum
Vele verenigingen, besturen hebben
inmiddels gereageerd op de brief van de
Algemene Commissie om zaalruimte
aan te vragen. Vooral de oude Raadzaal
(in de toekomst de muziek-repetitie-
zaal) is al overvol. Voor inlichtingen
over huur en gebruik van zaalruimte
kunnen besturen en personen terecht bij
de beheerder van het Vordense Dorps-
centrum: de heer L. Bos, wonend in het
Dorpscentrum, aan de noordzijde.

Het wandkleed
Het bestuurslid mevrouw Pelgrum-
Rietman deed nadere mededelingen
over het aan te bieden wandkleed. Zeer
waarschijnlijk krijgt het een (goede)
plaats in de hal van het gebouw. Enige
dames hebben met veel inzet en kunde
dit wandkleed vervaardigd. Het bestuur
stelt dit ten zeerste op prijs.

Dankbaar
Na enkele jaren van voorbereiden, van
hopen en soms ook wanhopen, overleg-
gen, plannen, elders dorpscent r a bekij-
ken, geschikte plaats proberen te vinden
in Vorden, tegenslagen inkasseren, het
oude gemeentehuis aankopen, de aan-
besteding laten plaats vinden, verschil
lende werkcommissies vormen, de
beheerder benoemen en nog veel en veel
meer... is het bestuur dankbaar dat het
nu zover is: het Dorpscentrum is zo
goed als klaar. Het is goed gesitueerd:
het staat immers midden in het centrum
van het dorp Vorden. Is van alle kanten
goed bereikbaar. Dat bevordert ook een
snelle verkeers-spreiding. Op de Markt
en op het Kerkplein is voldoende par-
keerruimte te vinden. Ook aan de Insu-
lindelaan komt er in de nabije toekomst
nog parkeerruimte bij. En ook voor het
fraaie Jeugdhonk (de jeugd werkt welf
aan de inrichting aktief mee!) en aan de
Raadhuisstraat zelf kan geparkeerd
worden. De dankbaarheid van het
Bestuur zal stellig overslaan op alle
ingezetenen van Vorden waneer ze
eenmaal het gebouw gezien en ook
gebruikt hebben. De nieuwe glazendeur,
de hoofdingang nodigt uit om een blik
naar binnen te werpen en ook binnen te
komen. De lift in het gebouw (vlak bij
de hoofdingang) maakt ook de boven-
verdieping voor iedereen gemakkelijk
bereikbaar. De ontmoetingsruimte zal
in de toekomst de mogelijkheid bieden
om elkaar te ontmoeten. Het hele
complex zal in de nabije toekomst het
verenigingsleven goede ruimte bieden en
vele aktiviteiten stimuleren. Na jaren
van voorbereiden is het nu (bijna) zo

'ver. De Dorpscentrum Vorden is (toch!)
op tijd klaar. Komt u maar kijken.
Allereerst naar de Vordense Revue. In
de mooie maand mei. Ter ere ook van
het fraaie kasteel Vorden. Om blij meet
te zijn en (mag het?) een beetje trots
ook.

Kranenburgs Belang bestaat vijftien jaar
Nieuwe contacten met Duitse Kranenburg
De buurtvereniging Kranenburgs Belang bestaat vijftien jaar. Op dinsdagavond 9
mei a.s. zal er daarom een beetje feest gevierd worden tijdens een feestelijke
ledenvergadering in zaal Schoenaker. Tijdens deze bijeenkomst, waarop ook de
dames van de leden en/of huisgenoten zijn geïmiteerd, zal voorzitter de heer P.R.
v.d. Berg een korte terugblik geven over het verleden, terwijl ook de statuten aan de
leden zullen worden gepresenteerd.

Belangrijk is ook dat op deze avond een
deputatie van plm. negen a tien perso-
nen uit het Nederrijnse Kranenburg
(Kreis Kleef in West Duitsland) aanwe-
zig zullen zijn, waaronder burgemeester
Franz Bongaerts en Herbert Bongers

van de Verkersverein Kranenburg. Het
Vordense gemeentebestuur zal door de
beide wethouders vertegenwoordigd zijn.
Kranenburgs Belang werd vijftien jaar
geleden opgericht door o.m. de heren A.
Mombarg (de eerste voorzitter), Over-

beek, H. Wiggers en W. Wolbert. Het
doel was om de buurtgemeenschap meer
vitaliteit en levensvatbaarheid te geven.
In de loop der jaren werden vele
activiteiten ontplooid als het houden van
een Htffcmur, de jaarlijkse eierzoekwed-
strijd^ror de jeugd, avondwandelingen,
aanleg van lichtpunten, verharding
zandwegen (Eikenlaan), aanleg aardga»
enz. enz. Het huidige bestuur bestaat uit
de heg* P.R. v.d. Berg, voorzitter; H.
Wess^JK secretaris, B. Gosselink, pen-
ningmeester, mevrouw Tolkamp - Groot
Kormelijk, vice-voorzitster en de leden
B. Wunderink, H. Wiggers en B. Sschot-
man. Na het overlijden van de heer
Mombarg is de heer H. Wiggers ruim

VVD - VVD - VVD - VVD - VVD - VVD - VVD - WD - VVD - VVD - VVD- VVD - VVD - VVD
O <

O

o
l

o
l

o

Vrijheid werk en Samenwerking

Uw stem is op 31 mei a.s. medebepalend

En de kandidaten zijn:

1. R.A.v.d.WallBake
2. H.Tjoonk
3. H. A. Bogchelman
4. Mevr. J. C. W. Taselaar-Bogaards

5. H. Pelgrum
6. E. Brandenbarg
7. G.J.M. Wolbers
8. M. A. V. Slingenberg

9. Mevr. H. Ambagtsheer-Leopold
10. G. J. van Ark
11. H.W.C. Haverkamp
12. Mej. J. P. Dolleman
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Volkspartij voor Vrijheid en Democratieo
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Restaurant

De Rotonde
vraagt: all round restaurant

kellner
flinke gevorderde

leerling kellner
gevorderd

leerling kok
pientere vent
achter de bar

Petit Restaurant

„De Rotonde
Tel. 05752-1519-Vorden
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Weet u hoeveel
zomerse dagen
mei ons zal bieden?

\ In elk geval komen er wel een
yhele boel. En dan is het ook

geweldig als u bij Wullink
schoenen koos die u modieus
staan tijdens zomerzon.

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

zes jaar voorzitter geweest tot februari
j.l. toen de heer v.d. Berg als zodanig
werd gekozen.

"Wij willen de behartiging van de
materiële en immateriële belangen van
de ingezetenen van Kranenburg", aldus
de nieuwe voorzitter. "Eigenlijk is Kra-
nenburgs Belang als een voorloper ge-
weest in het oosten des lands, waar nu hè
welzijnswerk steeds meer gestalte krijgt.
Ook trachte wij de levendigheid in de
buurt te stimuleren vooral ten aanzien
van de bestaande verenigingen. "Het
contact met het Duitse Kranenburg was
aanvankelijk een aangelegenheid waarin
Kranenburgs Belang namelijk met ge-
meentelijke autoriteiten. Er zal op de
feestvergadering een gedachtenwisseling
zijn tussen beide Kranenburgs, maar we
weten nog niet precies in welke richting
dit zal gaan. We kunnen eikaars stand-
punten ten aanzien van deze contacten
eens bepraten. Het staat ons nog niet
duidelijk voor ogen omdat onze be-
langen vrij lokaal gericht zijn".

Hemelvaartsrit
"Graafschaprijders99

De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert op He-
melvaartsdag een oriënteringsrit, waar-
van de start 's morgens om 7.00 uur zal
plaatsvinden bij café Schoenaker op de
Kranenburg. De rit heeft een lengte van
45 kilometer en werd uitgezet door de
heren G. Versteege en J. Mennink.

Kollekte
Kinderbescherming
De kollekte Kinderbescherming heeft in
Vorden opgebracht ƒ 3393,-.
Hiervan gaat dus de helft plm. ƒ 1700,-
naar Kindertehuis Klein Engelenburg te
Brummen. Al degene die hieraan
hebben gegeven en vooral de kollektri-
ces die met lijsten zijn rondgegaan onze
zeer hartelijk dank.

Voetbal
Vorden van slag af tegen Colmschate 1-5
Met de "eindstreep" in zicht is Vorden l
momenteel duidelijk van slag af. Diepte-
punt van de tegenvallende resultaten
was zondagmiddag de thuiswedstrijd
tegen Colmschate. Voor de rust waren
de geelzwarten in deze ontmoeting zelfs
sterker, hoewel de bezoekers toch ook
wel enkele goede scoringsmogelijkheden
kregen.

Door een doelpunt van Chris Hissink
sloot Vorden de eerste 45 minuten af
met een 1-0 voorsprong. Na de thee
pakte Colmschate de zaken wel even
anders aan en aangezien Vorden er
naarmate de score opliep helemaal geen
brood meer inzag was het voor de
bezoekers een koud kunstje flinke af-
stand te nemen. W. Maalderink (2x); E.
Nijland (2x) en H. Ruesink zorgden
voor een 1-5 eindstand.

Waterpolo
Dames Vorden te sterk voor "Zon &
Water" uit Ermelo
De dames van Vorden hebben tegen Zon
& Water uit Ermelo een gemakkelijke
6-2 overwinning behaald. Niet zo ver-
wonderlijk want de bezoeksters brachten
slechts vijf man in het water. In de eerste
periode nam Vorden een 3-0 voorsprong
door doelpunten van Anneke Sikkens,
Jet Smit en Mariët Doornink. In de
derde periode werd het 4-0 door Marleen
Sikkens. In de laatste periode scoorden
de bezoekers 2X achtereen tegen, waar-
na Jet Smit en Mariët Doornink voor de
eindstand 6-2 zorgen.

Motocross

a.s. een begin maken met de nieuwe
zomercompetitie van de NTB. Evenals
vorig jaar zullen alle toernooien op een
zondag worden gehouden en zullen de
westrijden al in de morgenuren starten
omdat op elk toernooi meer dan twee-
honder trekbeurten worden gehouden.

De wedstrijdcommissie heeft in samen-
werking met het hoofdbestuur en de
verenigingen de volgende toernooidagen
vastgesteld. Zondag 7 mei te Eibergen;
zondag 21 mei TTV Vorden (Medler);
zondag 4 juni Hofboys, Tubbergen;
zondag 18 juni TTV Noordijk, Neede;
zondag 2 juli DES te Zieuwent; zondag 9
juli TTV Sportzicht te Aalsmeer en
zondag 6 augustus TTV Sportzicht te
Aalsmeer en zondag 6 augustus TTV
Bussloo te Voorst. Dat het laatste
toernooi reeds begin augustus is gepland
komt omdat de wereldkampioenschapen
touwtrekken 1978 al tamelijk vroeg - op
9 en 19 juni a.s. - in het Ierse Dundalk
worden gehouden. De kampioensploe-
gen uit de 720 en de 640 A, die ons land
dan zullen vertegenwoordigen, hebben
dan ruimschoots de tijd zich voor te
bereiden.

Zwemmen
Successen Vordense zwemmera(sten)
Tijdens de zwemwedstrijden voor de
Gelderse B-competitie kwamen leden
van de Vordense zwem- en poloclub tot
de volgende resultaten: Jongens 50 meter
vrije slag (onder de tien jaar) een derde
plaats voor Freddy Dijkman in 48.4. Een
zelfde resultaat was er voor Marga
Eykelkamp bij de 100 meter schoolslag
voor meisjes onder de 14 jaar. Haar tijd
was 1.54.5.
Bij de jongens werd Peter Nijenhuis op
dezelfde afstand 2e in een tijd van
1.58.9. Gera te Velthuis werd 2e op het
nummer 50 meter vlinderslag voor meis-
jes onder de 12 jaar. Tenslotte was er een
derde plaats voor Marga Eykelkamp bij
de 100 meter wisselslag voor meisjes
onder de zestien jaar.

Programma s.v. Ratti ajL zaterdag 6-5-
1978 ^
F.C. Overstegen 1-s.v. Ratti 1; Sp.
Eefde 3-s.v. Ratti 2; F.C. Overstegen 3-
s.v. Ratti 4.

Af d. Jeugd:
s.v. Ratti al-Warnsvel
Ratti bl-Dierense Boys b l.

ys al; s.v.

Af d. zondag:
Oeken 1-s.v. Ratti 1; SocciT 5-s.v. Ratti
3.

Veel toeschouwers bij crosswedstrijden
"De Graafschaprijders"

In het kader van de Oranjefeesten
organiseerde de Vordense auto- en mo-
torclub "De Graafschaprijders" op een
terrein in plan Brinkerhof crosswedstrij-
den voor jeugd- en seniorleden. Bij de
jeugd gingen circa 15 rijders van start
die twee manches van elk 10 minuten en
twee ronden moesten rijden. Voor de
circa 20 seniorrijders waren dit manches
van 12 minutern en 2 ronden. De
uitslagen waren als volgt: Senioren: 1.
Johan Bijenhof; 2. Henk Hellegers; 3.
Jan Klein Brinke. Jeugd klasse: 1. Gerrit
Bosch; 2. Erik Wullink; 3. Robert
Helmink. De crosswedstrijden waren een
groot succes, want de wedstrijd werd
door een paar duizend bezoekers bijge-
woond.

Touwtrekken
Touwtrekken starten zondag 7 mei met
zomercompetitie
De ruim dertig verenigingen die zijn
aangesloten bij de Nederlandse Touw-
trekkers Bond zullen op zondag 7 mei

Volleybal
Dash organiseert nationaal volleybal-
toernooi op 27 mei.
Deelname van 150 teams.

De volleybalvereniging Dash te Vorden
zal op zaterdag 27 mei een groot
nationaal volleybaltoernooi organiseren.
Het is voor de achtste keer dat Dash een
dergelijk toernooi houdt. Dit jaar is de
deelname bijzonder groot. Meer dan 150
teams hebben ingeschreven, zodat men
op die zaterdag een ware "invasie" ruim
1500 volleyballers(sters) kan verwachten,
riet toernooi wordt gehouden op de
gemeentelijke sportterreinen bij het
zwembad In de Dennen. De deelnemers
komen onder meer uit de districten
Oost-Gelderland. Twente, Noord Over
ijssel, de Veluwe, de Lijmers en de IJssel-
streek. Er is een speciale toernooi-
commissie in het leven geroepen, die al
druk in de weer is om een en ander zo
vlot mogelijk te laten verlopen. Behalve
de kleedaccomodaties op het terrein
zullen er ook weer een aantal vracht-
wagens enz. op het terrein staan die als
zodanig worden ingericht.

VOORJAARSMARKT
VRIJDAG 5 ME11978

fol

Op de a.s. vrijdag te houden voorjaarsmarkt vindt u een uit-
gebreide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en de bon ingevuld met
hun naam, adres en woonplaats in de bus deponeren,
dingen mee naar één van de waardevolle prijzen, beschik-
baar gesteld voor de bezoekers van deze markt.

De prijzen zullen precies om 11.00 uur v.m. worden
uitgereikt.

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT
IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

Bonduidelijk en volledig invullen, uitknippen en in de bus deponeren

l Naam:.

Adres:

Woonplaats:

De Vordense markt... altijd een bezoek waard!!!



^•Zonneschermen
•Jalozieën

• Lamellen gordijnen

De H.C.I.
maakt

van schaduw
iets moois

Eigen
servicedienst

rno^m

A
H.C. l BOUWCENTRUM
V Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753<2121

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur
en van 13.30-17.00 uur; zaterdag van 9.00-12.30 uur; don-
derdagsvan 19.00-21.00 uur.
Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld.

D

/

«

f

>
\

liepvries-homeservice HULS-VORST
Om enkele van onze succes-artikelen nog meer in de
belangstelling te brengen, stelden wij het volgende
pakket samen:

^x^

— 2 Va liter vanille-ijs
(om zelf sorbets en ijsjes te maken)

— 1 kilo Huzarensalade
(driesterren -kwaliteit van FANO)

— 1 zeer solide ijsbollepel
(om zelf sorbets, ijsjes en slaatjes mee te maken)

— 1 rol ijswafels 4%f%

Alles tesamen voor slechts. . . . £Uf " /
Maak uw grote en kleine huisgenoten met Pinksteren blij en trakteer op
is en huzerensalade.

Bel 05753-1666 of 2436 en het bestelde wordt thuis bezorgd,
/raag naar onze prijscourant met ca. 100 diepvriesartikelen voor de
luishouding. Deze wordt u gratis toegezonden.

Als u Iet
op kwaliteitstapijt
voor'n zacht prijs je!^m&N • 9 9

Subliem
slaapkamertapijt.
Oersterk nylon.
Makkelijk in

"onderhoud. In beige/bruin,
basalt, bruin, paprika, tweed
of groen. Breedte 400 cm.

Slechts ööjOU p.str.m.

Uitstekend woonkamertapijt.
Van Desso. Antistatisch.
Licht gemêleerde kleur-
nuances in naturel, beige,
kastanje, donker of licht bruin.
Verende schuimrug.
Breedte 400 cm.

Slechts IJL«$J~ p.str.m.

Vordense Bad- en Zwemvereniging

IN DE DENNEN"ff

De openstelling van het bad zal geschieden
op: zaterdag 13 mei 1978 om 13.00 uur

Voorverkoop van abonnementen vindt plaats gedurende de periode 8
t/m 12 mei a.s. aan de kassa van het bad van 10.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur.

De tarieven zij n:

Abonnementen:
voorverkoop na 12 mei

t/m 15jaar f 27,50 f 32,50
16 jaar en ouder f 50,00 f 60,00

Gezinsabonnementen
Ouders met kinderen t/m 15 jaar .. f105,00 f115,00

10 baden kaarten
t/m 15jaar f 12,50
16 jaar en ouder f 22,00

Entreekaarten
t/m 15 jaar f 1,50
16 jaar en ouder f 2,50

Zwemleskaarten
per diploma voor 't hele seizoen (exclusief entree
bad) f 33,50

(voor indeling en nadere informatie bij opgave van leerlingen aan het
bad)

65+ Hiervoor gelden de tarieven t/m 15 jaar

Weekaanbieding:

LEUKE LINNEN

dames-sandaal

Prijs 14,95

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

koop: hooi en stro, liit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikersweg 3Öc, N.O.P.«' 05270-2701

.g. tel. 05618-444 of 05618-

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2Vi uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Voor pretty-markt
hebt u spulletjes vopr ons?
Geeft niet wat het is!
U doet de Zwemclub er een
plezier mee. Bel 2523 en 't
wordt elke Ie zaterdag van de
maand gehaald.

Nutsfloralia
Uitreiking stekplanten

Voor volwassenen
Woensdag 10 mei a.s. van 3-4 uur n.m. bij
hoveniersbedrijf Kettelerij, Zutphenseweg alhier

1 peperronium (bont blad)
1 lantana
prijs per stel f 3,00

Opgave bij:
Mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67. Tel. 1743
Mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg 12. Tel. 1351
Mevr. Hesselink, Molenweg 15. Tel. 1555

Voor de schoolkinderen
1 geranium
1 vlijtig Liesje
Prijs per stel f 3,00
De plantjes voor de schoolkinderen worden 10
mei op school uitgereikt.

Bouwvak N.K.V.
Afd. Vorden

ZOMERINWISSELING
Inleveren vakantiebonnen

10 mei 's avonds van 7 - 9.30 uur Smidsstraat 10
12 mei 's avonds van 7 - 9.30 uur Zaal Schoen-
aker.

Plaatselijke vertegenwoordiger

Begrafenisdienst
Herv. Diaconie
Begrafenisonderneming
A. de Jonge

Verzoeke van zaterdag 6 mei
tot zaterdag 13 mei bij sterf-
geval te bellen

05750 -12931

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TO
C

KWALITEIT kopen
is TOYOTA kopen

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

TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
TOYOTA Corolla 30 5-deurs Stationcar 1977
TOYOTA Carina 1600 De Luxe 1976
TOYOTA Carina 1600 De Luxe 1973
CITROEN 2CV6 1977
CITROEN 2CV4 1973
CITROEN 2CV4 1971
CITROEN Dyane 4 2 stuks 1973
CHRYSLER 180 1973
SIMCA 1000 GLS 1972
DATSUN 1200 1972
OPEL Ascona 16S 4-deurs 1975
SIMCA 1100GLS 1975
SIMCA 1100 LS 1972
RENAULT R6 1970
VOLKSWAGEN Passat 1974

Erkend gasinbouwstation van Toyotft-Vialle.

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

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

TOYOTA TOYOTA TOYOTATOYOTA TOYOTA TQYQTA

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

1. een totaal assortiment BABY-MEUBELEN
EN TOEBEHOREN

2. een grote kollektie KINDERWAGENS
3. SCHERPE PRIJZEN

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

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

5. GRATIS BEZORGEN van de uitzet in heel
Nederland.

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

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

Gemeente Vorden
Ophalen huisvuil

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat in verband met Hemelvaartsdag het huisvuil
inplaats van donderdag 4 mei op zaterdag 6 mei a.s.
zal worden opgehaald.

Uitschieter van de week

Vrijetijdspakken
in alle herenmaten in denim

voor %. prijzen

Van 100,-. Nu voor 49,50

RUURLO

Servicestation - Automobielbedrijf

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30, Vorden. Tel. 05752-1840

• Diesel - Benzine
• B.K.-L.P.G.
• Castrol Oliën
• Automaterialen-shop

Vakkundige reparatie van
alle merken auto's
Controlebeurten, olieverversen en
doorsmeren
Inbouwstation auto-gas-apparatuur

Wilt u overgaan van benzine op gas?
Wij maken voor u graag vrijblijvend een offerte!

Erkend B.K. en Landi Den Hartog
L.P.G. inbouwstation

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

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



FEESTKRANT Bijlage
WEEKBLAD CONTACT

Uitgave
Drukkerij Weevers B.V.
Postbus 22, Vorden

Freddy Ikïnk:

Vordense revue
prachtig visitekaartje
voor dorpscentrum
Freddy Ikink kan zo langzamerhand de weg van Laren naar Vorden wel
dromen. Ten behoeve van de Vordense revue is hij al zo'n honderd keer
heen en weer gependeld. D'rt aantalzal nog wel tot 125 uitlopen. "Ik doe het
met plezier want het werken in Vordon is mij uitmuntend bevallen. En dan
nog wel werken onder de meest miserabele omstandigheden die ik ooft in
mijn leven heb meegemaakt. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven",
daarbij doelend op de keren dat tante Zus moest worden opgevangen,
wanneer ze bij het toneel van het trapje af moest klauteren.

Eindelijk is het dan zo ver: het kasteel Vorden is gerestaureerd, verbouwd en
ingericht als gemeentehuis. Een omvangrijk en gecompliceerd projekt is tot een
goed einde gebracht.

Drt /s een reden tot vreugde.
Vreugde bij de bevolking, die er een majestueus openbaar gebouw bij heeft
gekregen, dat doel kan worden - en nu ook al blijkt te zijn - van menige fraaie
wandeling. Een eeuwenoud kasteel is in zijn oude glorie hersteld en weer dichter
bij de mensen gebracht. Vreugde vooral ook bij gemeentebestuur en ambtelijk
apparaat, van wie met de voltooiing van dit projekt een zware last van de
schouders valt. Hoeveel tijd, energie en denkwerk het heeft gekost om de
restauratie van dit monument en de verbouwing en inrichting ervan als
gemeentehuis tot stand te brengen binnen de gestelde termijn van twee jaar en
met inachtneming van de grenzen waarbinnen de gemeentelijke investerings-
lasten moesten blijven, is niet in enkele woorden neer te schrijven. Het is ook niet
de bedoeling van het voorwoord in deze feestkrant daarover uit te wijden. Ik
volsta hier met te zeggen: we zijn blij dat alle financiële, technische en
organisatorische problemen zijn opgelost, dat het werk is voltooid en dat we een
uniek gemeentehuis hebben gekregen, waarin het een voorrecht is te werken.

Reden tot vreugde en dus reden om feest te vieren. En dat gebeurt dan ook,
grootscheeps, bijna een week lang. Een feest van en voor de bevolking, "voor
elck wat wils". Deze krant staat er vol van, dus ik hoef daar verder niets over te
zeggen.

Tot slot nog wel een woord van dank.
Dank aan allen die hebben meegewerkt om dit restauratie- en verbouwprojekt tot
een goed einde te brengen: bestuurders en ambtenaren op verschillende niveaux,
architekt, aannemers, leveranciers en installatiebedrijven, adiveurs en alle anderen
die hebben meegewerkt. Hartelijk dank.
En wat het feest betreft: dank aan degenen die het initiatief hebben genomen om
ter gelegenheid van de opening van het gemeentehuis deze feestweek te
organiseren en de bevolking daarbij te betrekken. Dank aan het bestuur van de
stichting V.O.K. met zijn vele medewerkers, de verenigingen en alle individuele
Vordenaren die op enigerlei wijze bijdragen aan deze feestelijke opening.
Ik hoop dat het inderdaad een feest wordt waar ieder zich bij betrokken voelt en
waar men nog lang met plezier aan terug zal denken.

Mr. M. Vunderink, burgemeester.

Freddy Ikink zegt het allemaal met een
lachend gezicht want het improviseren
als zodanig ligt hem wel. De vertraging
in de bouw van het dorpscentrum deed
voor de Vordense revue het ergste
vrezen doch gelukkig (mede door het
aan de bel trekken van Ikink) kan alles
nog op tijd in gereedheid worden
gebracht. Alleen het toneel zal niet op
tijd klaar zijn.

"Gelukkig hebben we een fantastische
technische commissie die in een snel
tempo een noodtoneel in elkaar heeft
gespijkerd. Dit moet je niet zien als een
surrogaat toneel, nee een echt goed
toneel waarop uitstekend gewerkt kan
worden. Momenteel is men hierop druk
aan het repeteren. De opkomst voor de
verschillende repetities is buitengewoon
goed. Och er belt wel eens iemand op
met de mededeling dat zijn schoonmoe-
der jarig is. Dan zeg ik altijd maar jouw
schoonmoeder is vast en zeker na
afloop van de repetities ook nog wel
jarig. ll|fejoel maar!". Slechts één keer
heeft ^OT problemen gehad bij de
repetities in het dorpscentrum. Roei de
Haan en zijn ballet werden naar huis
gestuurd omdat de beheerder de scha-
kelaar van de elektriciteit zogenaamd
niet kc^fcinden! Over de revue zelf is
Freddy^Pmk erg enthousiast. "De be-
volking zal opkijken van wat er hier aan
onbekend talent rondloopt. Ik ben ervan
overtuigd dat de revue goed zal aan-
slaan en verwacht toch zeker dat een 35
è 40 procent van buiten de plaats komt
kijken.

De revue is niet persé op Vorden geënd.
Wel worden er typische Vordense za-
ken aan de orde gesteld, waar de
niet-Vordenaren de humor ook zeer
zeker van zullen inzien. Zo zal het
toerisme beslist niet ontbreken. Een
schets over bijvoorbeeld een paar da-
mes die naar het "Bahnhof" moeten.
En dan die professor uit den Haag die
vroeger al eens in Vorden heeft gegeten
en dat op zijn oude dag wil herhalen.
Allemaal erg leuk", zegt Ikink.

In totaal zullen er negen schetsen
worden gespeeld. Verder treedt een
balletgroepje op waarvoor door Roei de
Haan en zijn medewerksters keihard is
gewerkt. Ook het revuekoor onder
leiding van Marijke Steemers draait
voortreffelijk. Aanvankelijk hadden we

• noeite om heren te vinden. Momenteel
bestaat het koor uit 16 ̂ fei- Er gaan
zelfs stemmen op om hetiMtr definitief
in stand te houden." Verder wordt
medewerking verleend door het Vor-
dens Mannenkoor onder leiding van
Bert Nijhof dat de aanwezigen aan het
slot van de revue in Wes^^ sferen zal
laten vertoeven. Het revnffrkest staat
onder leiding van Joop Lauckhart. Van
hem zegt Ikink: "Een prettige mopper-
zak die altijd zegt de revue interesseert
mij geen zak, maar ondertussen stug
door blijft repeteren. Hij komt buitenge-
woon positief bij mij over".

Dezelfde Joop Lauckhart zal na afloop
van elke revue tevens met zijn mede-
werkers voor de dansmuziek zorgen.
"Dansen of gezellig samenzijn, het
hoort allemaal bij de revue. De mensen
komen zich een avondje amuseren en
willen na afloop van zo'n revue nog een
gezellig borreltje drinken", zo zegt
Freddy Ikink. Concludeert hij tot slot:
"Ik vind dat de zaken in Vorden rondom
de revue en feestweek buitengewoon
goed worden aangepakt. Trouwens als
je zo om je heen kijkt is er bij jullie toch
iets fenominaals tot stand gekomen.
Een fraai nieuw gemeentehuis en dan
van het oude gemeentehuis een prach-
tig dorpscentrum maken. Klassewerk.
Natuurlijk bieden wij het dorpscentrum
de helpende hand. Een revue die
tenminste vijf avonden zal draaien is

Prinses Beatrix en
Prins Claus
openen kasteel
Vorden

De officiële ingebruikstelling van het
gemeentehuis "kasteel Vorden" zal
geschieden door H.K.H. Prinses Beatrix
op vrijdag 12 mei. Zij zal worden
vergezeld door Z.K.H. Prins Claus.

Foto: Max Koot.

vanzelfsprekend een prachtig visite-
kaartje voor een pas geopend dorps-
centrum", aldus de man achter de
schermen van "Ach 't kasteel toch 't".

De revue "Ach 't
kasteel toch../t"
draait op:
Woensdag 17 mei
(premiere)
donderdag 18 mei
vrijdag 19 mei
zaterdag 20 mei
zondag 21 mei

aanvang 20.00 uur

aanvang 20.00 uur
aanvang 20.00 uur
aanvang 19.00 uur
aanvang 20.30 uur

Mocht de belangstelling van dien aard
zijn dan bestaat de mogelijkheid de
revue nog een aantal avonden te laten
draaien.
P.S. De generale repetitie van de revue
vindt plaats op dinsdag 16 mei, waarbij
echtgenotes, verloofdes van de mede-
werkers/sters gratis toegang hebben.
Na afloop van elke revue bal.

Vordenaren:
"Laat de auto
thuis"

Wanneer de weersomstandigheden een
beetje gunstig zijn, dan worden op
zaterdag 20 mei bij de zeskamp en op
zondag 21 mei bij het folkloristisch
programma veel toeschouwers ver-
wacht. Dit kan automatisch problemen
scheppen met parkeren, want om en
nabij het kasteel zijn slechts beperkte
parkeermogelijkheden voorhanden. De
Vordense bevolking kan zelf een enorm
steentje bijdragen om het verkeer in
goede banen te laten verlopen door de
auto thuis te laten of in het dorp een
plekje te zoeken. De politie zal U er
dankbaar voor zijnl

Stichting V.O.K.
leidde een kort
maar emotioneel leven

Binnenkort, wanneer alle festiviteiten ten einde zijn, zal ook een einde
komen aan het leven van de Stichting V.O.K. (U weet wel de stichting die
in het leven werd geroepen ter voorbereiding van de opening van het
kasteel). Terugblikkend kan men zeggen het was een kortstondig maar
zeer emotioneel "leven". Het borelingske was nog maar nauwelijks op
deze wereld of er moest worden vergaderd en vergaderd! Insiders is
bekend dat de Stichting V.O.K. zo nu en dan in haar voegen kraakte door
verschil van opvatting over bepaalde zaken (denk maar de kermis) tussen
de leden onderling. De enige fout van betekenis die is gemaakt was
ongetwijfeld dat de commissie, bestaande uit circa 17 è 18 personen, veel
te groot was.

Naarmate de opening van het kasteel en de feestweek in zicht kwam
toonde de V.O.K. echter haar ware gezicht. Gezond overleg en niet te-
beroerd de handen uit de mouwen te steken met als resultaat een
feestprogramma dat er mijns inziens zijn mag. Dus vandaar dank aan de
V.O.K. voor het belangeloze werk dat ten behoeve van de gehele burgerij
is gedaan. Elders in deze feestkrant zegt Burg. Vunderink het een
voorrecht te vinden in het kasteel te mogen werken. Wij willen hier
gaarne aan toevoegen dat Burg. Vunderink zelf toch wel een enorme
stempel op het kasteel projekt heeft gedrukt. Mede door het succesvolle
"knokken" van hem voor subsidie, kon het kasteel uiteindelijk voor, in
deze tijd, niet al te veel geld worden omgebouwd tot gemeentehuis en
voor de gemeenschap behouden blijven. Dank dus aan het gemeente-
bestuur maar dan toch met name aan Burg. Vunderink.

Tot slot de heer G. Weevers, eigenaar van drukkerij Weevers B.V. Geheel
gratis heeft hij ons aangeboden deze feestkrant uit te willen geven. Geen
kunst zult U zeggen want de kosten zullen wel worden betaald door de
adverteerders. En daarin schuilt nu juist het bijzondere, want wanneer de
adverteerders het hadden laten afweten dan toch was de feestkrant
verspreid. Om op voorhand een financieel risico voor eigen rekening te
willen nemen getuigt toch wel van een warm gevoel voor gemeenschaps-
zin. Hartelijke dank daarvoor.

Ab Velhorst



Voor al uw

slacht-
kuikens
in elk kwantum

Broederij

Gelderland B.V
Vorden -Tel. 05752-6766

WARME BAKKER

OPLAAT
Voor
lekker en gezond brood

fijn banket en koek

Dorpsstraat 11, Vorden. Tel. 1373

Specialiteit:
kruidkoek
krenten en rozijnenmix

Voor al uw

ELEKTRISCHE
INSTALLATIES

DEKKER
ELEKTRO B.V.

Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 05752-2122

Vakkundige voorlichting
en aanleg

STRATENMAKERSBEDRIJF

LENDERINK
heeft ook bij
Kasteel Vorden
de bestrating verzorgd

Bronkhorst - Tel. 05755-1224

Tevens

stratenmakers gevraagd

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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 omstan-
digheden . géén onderhoud . binnen 1 Vz jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730
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ADMINISTRATIEKANTOOR
VORDEN B.V. K.B.H.

VOOR EEN DESKUNDIGE VERZORGING
VAN UW GEHELE ADMINISTRATIE

Gespecialiseerde afdelingen voor:
middenstands- en landbouwboekhoudingen
belastingzaken
loonadministratie
vermogensadministratie

Ruurloseweg 21, Vorden. Tel. 05752-1485

Met goedkeuring van Burgemeester en wethou-
ders van Vorden, heet onze nieuwe taart

Kasteel Vorden taart
gedecoreerd met het Kasteel
Ook in punten verkrijgbaar

Banketbakkerij

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

Vordense specialiteiten:
— Zwanenhalzen
— Knopenlaantjes
— Ridderkoek

AUTOBEDRIJF

GROOT JEBBINK
Rondweg 2 - Vorden - Telefoon 1794

Uw adres voor:

onderhoud en reparatie
Verkoop nieuw
en gebruikte auto's
inruil en financiering mogelijk.

Het adres voor:

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

Speciaal adres voor
ROMAX UITLATEN

KASTELEN

iden
bitter

Slijterij Wijnhandel
Smit Vorden ^

Deze kruidenbitter is in samenwerking met onze
distillateur op een bijzondere wijze

samengesteld.
Pittig - niet zoet - een streling voor de tong

Komt u even proeven en u zult verrukt zijn.

SLIJTERIJ SMIT
Dorpsstraat 10, Vorden

let elke maand op
de Welkoop

aanbiedingen in
advertentie

en folder
^v^~~>~^
kwaliteit
keuze en lage

prijzen

welkoop
stationsweg 20 Vorden

PROGRAMMA
FEESTWEEK
Vrijdag 12 mei 1978
Op deze dag^ het kasteel officieel worden geopend door Hare Koninklijke
Hoogheid PrirWs Beatrix in gezelschap van Prins Claus.
De kinderen van de lagere scholen komen op de feestweide bijeen.

De door de Stichting V.O.K. te organiseren feestweek begint op

woensdag 17 mei 1978
Kermis op het marktplein. 's-Avonds de première van de revue, aanvang 20.00
uur. (bal na). Voorronde zeskamp op het feestterrein, aanvang 19.00 uur.

Donderdag 18 mei 1978
Braderie in het dorpr aanvang 18.00 uur. Kermis op het marktplein. Een muzikale
rondgang zal worden verzorgd door Sursum Corda. 's-Avonds opvoering van de
revue in het dorpscentrum, aanvang 20.00 uur. (bal na).
Voorronde zeskamp op het feestterrein, aanvang 19.00 uur,

Vrijdag 19 mei 1978
Op het parkeerterrein van Hotel Bakker zal, uitlopend tot in de Insulindelaan,
een feestelijke markt worden georganiseerd, In zaal Smit wordt een
bejaardenmiddag gehouden, waar o.a. een film van Oud-Vorden gedraaid zal
worden, terwijl verder medewerking wordt verleend door een goochelaar en
door het Vortiens huisvrouwen-orkest, aanvang 14.00 uur. De gehele dag kermis
en 's-avonds weer opvoering van de revue, aanvang 20.00 uur. (bal na)
Voorronde zeskamp op het feestterrein, aanvang 19,00 uur.

De flitsende
KODAC
instamatic 77-X

Geschikt voor
kleur zwart/wit en dia's

Met 3 JAAR GARANTIE!!

Tijdens de feestweek
voor slechts

Adviesprijs f 69,95

Foto Dolphijn
Kerkstraat 1, Vorden

Ziekenvervoer
In Hengelo (Gld.), Keijenborg en Vorden
zijn wij tot uw dienst

05753-1493
Noteert u ons nummer bij andere belangrijke
telefoonnummers

Taxi-bedrijf WOLSINK
Vordenseweg 3, 7255 BV Hengelo (Gld.)

Voor al uw

transportwerkzaamheden
en grondverzet
verhuur auto's
levering van zand en grint

van ouds bekend adres

Gosselink - Vorden
Tel. 1493



Tank
merkbenzine

tegen
vrije prijzen!
STUKKEN GOEDKOPER

Welkom bij Rietje en Martin

Tankstation

G. Weulen Kranenbarg en Zn. BV.
Enkweg - Vorden

Voor betere kwaliteit
en ruime sortering

Voor een mooi BR UIDSBOEKET
BLOEMWERK voor elke gelegenheid

Het adres voor
GOED VERZORGDE

FRUITSCHALEN

Bloemen- en
groentespeciaalzaak

J. J. DIJKERMAN
Zutphenseweg 5, Vorden. Tel. 1334

Voor al uw

loodgieters-
materialen
met gratis en goede service
moet u zijn bij

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden - Tel. 1656

Voor

Uw
adres

- vlaggen
- oranje wimpels
- houders
en stokken

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Voor de opening van het nieuwe
Gemeentehuis beschikken wij ook over

vlaggen van de
Provincie Gelderland

Zaterdag 20 mei 1978
De grote finale van de zeskamp op het feestterrein, aanvang 14.30 uur.
Voorafgegaan door muzikale rondgang Sursum Corda, eindigend op het
feestterrein. Kermis in het dorp, 's-Avonds revue in het dorpscentrum, aanvang
19.00 uur. Na afloop van de revue vuurwerk, waarna het feest in de diverse
gelegenheden in het dorp kan worden voortgezet. Aanbieding van het
wandkleed door de Vordense Dames en Ontwerpster.

Zondag 21 mei 1978 •
Köffteconcert In de N.H; Kerk, aanvang 11.45 uur.

Op de feestweide wordt 's-middags een folkloristisch programma afgewerkt. De
deelnemende groepen zullen vanaf het marktplein vertrekkende! muzikale
begeleiding van Concordia. Het programma onder algehele leiding van de heer
Sikkens ziet er als volgt uit:

Optocht naar het kasteel.
Vendelzwaaiers.
Markelose kinderdansgroep.
Optreden van de Schermer dansers uit Stompetoren.
Acte de presence van de ponyclub.
Folkloristische kinderdansgroep uit Horb (Duitsland).
Onze Knupduukskes.
Aanspanning "In de Reep'n".
Markelose kinderdansgroep.
De Sctiermer dansers uit Stompetoren.
Ruiters in Middeleeuwse kledij.
Kinderdansgroep uit Horb.
Besluit door de vendelzwaaiers.

Uitvoering van de revue, aanvang 20.30 uur.

13.30 7
14.00 -
14.20 -
14.30 -
14.45 -
15.00 -
15.15 -
15.30 -
15.45 -
15.55 -
16.15 -
16.30 -.
16.45 -

14,00 uur
14.20 uur
14.30 uur
14.45 uur
15.00 uur
15,15 uur
15.30 uur
15.45 uur
15.55 uur
16.15 uur
16.30 uur
16.45 uur
17.00 uur

Speciale opvoering van de revue voor de bejaarden aanvang 14.30 uur.

Gedurende de gehele week is er een fototentoonstelling over Öud-Vorden in de
ibliotheek te bezichtigen tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden-Tel. 6634

Te koop: Doorlopend Jonge Pool Konijnen in
verschillende kleuren.
Tevens ter dekking Vlaamse Reus rammen
wit- en haaskleur, Rex, Hollander en Pool.
En broedeieren van verschillende rassen in kriel
en groot.

D. KLEIN GELTINK
Schuttestraat 1, Vorden. Tel. 1498

Acht Kastelenkoek
reeds jaren een specialiteit

Steeds vers bij

A. G. SCHURINK
't Winkeltje Voor brood en banket
Burg. Galleestraat 22, Vorden. Tel. 1877

Monuta Stichting
Voor Uw laatste eervolle verzorging

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

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

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

MONUTA STICHTING
Antwoordnummer 35, Vorden.

ALLES DIREKT UIT VOORRAAD

Unieke kollektie behang van zowel nationaal als internationale allure
Door massa-inkoop voordeligste kollektie uit de omgeving

Elk behangstaal ziet u bij ons op een 18 meter lange showstandaard
om teleurstelling te voorkomen

Keuze uit meer dan 200 soorten
Diverse soorten glas als:

figuurglas - draadglas - koelkastenglas -
museumglas - passpiegels enz.

Ruime parkeergelegenheid
Grond- en lakverven in diverse maten

Muurverven in alle kleuren. Waterverven - witkalk - struktuurverf
bijtsen zowel dekkend als transparant. Vloerverven, sierpleister,

houtwormpreparaat, parketvernis en blanke vernissen.

Eenmaal versmeerd, altijd begeerd
grote sortering kwasten - schuurppapier - verfrollers - mohairrollers -
brusmaster - houten en aluminium ladders en trappen - verfkrabbers

plamuur en stopmessen
Vloeibaar hout in alle kleuren - verfreiniger - gips en alabastine

Enorme sortering - billijke prijzen

J.M. UITERWEERD Schilderwerken
Gedipl. Mr. Schilder Nat. Schildersschool
Vorden, Ruurloseweg 35
Telefoon 05752-1523

Voor net gemeentehuis
moet u bij het kasteel zijn

Voor

Acht kastelenkoek

Zutphenseweg - Vorden

fKÏfk
een droompr ijs

voorzon
weelderig dekbed

Familiedrukwerk
zoals
geboorte-, verlovings- en
huwelijkskaarten
en rouwbrieven

Handelsdrukwerk
briefpapier, rekeningen,
enveloppen, folders een of
meerkleuren, sets doorschrijf -
systemen.

Vraag eens vrijblijvend inlichtingen of offerte.
Zowel boekdruk als offset.

Een-persoons
dekbed op
het formaat
140 x 200 cm.
Gevuld met su-
perlichtfiberfill
voorzien van een
sterk camel tijk
en verpakt in han-
dige draagtas.

B. LAMMERSy'Meubelen - Tapijten
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 1421

7250 AA Vorden. Postbus 22.
Nieuwstad 12. Telefoon 05752-1404.

Servicestation - Automobielbedrijf

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30, Vorden. Tel. 05752-1840

• Diesel - Benzine
• B.K.-L.P.G.
• Castrol Oliën
• Automaterialen-shop

Vakkundige reparatie van
alle merken auto's
Controlebeurten, olieverversen en
doorsmeren
Inbouwstation auto-gas-apparatuur

Wilt u overgaan van benzine op gas?
Wij maken voor u graag vrijblijvend een offerte!

Erkend B. K. en Land i Den Hartog
L.P.G. inbouwstation
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Permanente show bij de H.C.I.
In uw huis moet u zich ook thuis voelen. Daar heeft u uw meubelen voor,
maar... ook de rest van uw woninginrichting. Uw keuken, uw badkamer,
uw vloer, ja zelfs uw deuren. Wij willen u daarbij helpen met adviezen en
demonstraties. Natuurlijk, de keus is moeilijk, maar bij de HCI hebben
we werkelijk alles om van uw huis een thuis te maken.

Enorme keuze
op het totale gebied van keukens, sanitair, wandtegels, plavuizen, open
haarden, binnen- en buitendeuren, stenen enz. enz.
Wij maken ontwerpen in samenwerking met u en uw architekt.
Alles geheel vrijblijvend.

HCI is groot in alle bouwmaterialen.
U kunt bij ons de bakstenen voor uw huis uit-
zoeken, maar ook bijvoorbeeld de prachtige
Patiorama aluminium schuifdeuren of Catnic
Schanz stalen kozijnen. Noemt u maar op, HCI
heeft het wel als het met bouwen te maken
heeft.
Het prettige is, dat u de zaken in onderling
verband ziet, dat maakt kiezen gemakkelijk
Komt u maar eens geheel vrijblijvend, of maak
een afspraak.

Open Haarden.
Heerlijk zo'n open vuur. Een centrale plek om te
genieten. Natuurlijk moet een open haard bij uw
inrichting passen en... goed geconstrueerd zijn
Wij hebben tientallen voorbeelden in
onze showroom.
Waaronder:
Oldenstijn, Bellfires, Ringleven, HelexenDRU
gashaarden.

Plavuizen.

y il i '

Bij HCI vindt u een uitgebreide en overzichte-
lijke kollektie plavuizen. Van diverse soorten
lei tot geglazuurde tegels en ... u weet zeker
dat u 1e kwaliteit geleverd krijgt.
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Sanitair
Uw badkamer kan er zo uitzien, maar.. .er zijn
duizenden andere oplossingen mogelijk. Kijkt
u eerst eens bij HCI, dan heeft u een goede
indruk wat allemaal kan.

Keukens.
Een keuken is en blijft een belangrijke ruimte
voor iedere vrouw. Laat ons u daarom advise-
seren want bij HCI staan keukens te kust en
te keur. Wij hebben onze keukenafdeling op-
nieuw uitgebreid met enkele opstellingen uit
de grote en exclusieve OSTA kollektie. Dat
moet u gezien hebben. Wij voeren de complete
installatie van uw keuken uit met de volledige
HCI-garantie. Dat kunnen we doen omdat wij
uitsluitend hoogwaardige kwaliteit voeren.

rtii.
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Deuren.
De voordeur bepaalt de entree van uw huis.
Voor zo'n belangrijk onderdeel moet u een
goede keus kunnen maken. Bij HCI hoeft u
niet van een plaatje te kiezen. Wij hebben
buiten- en binnendeuren in een ruime sorte-
ring ... U kuntzichzelf overtuigen van kwaliteit
en afwerking.
Dat geldt ook voor onze kollektie binnendeu-
ren die in verschillende uitvoeringen leverbaar
zijn.
Gelakt, gefineerd en ook in hardhout.

r/ IJ //
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BOUWCENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2121
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur
en van 13.30-17.00 uur; zaterdag van 9.00-12.30 uur; don-
derdagsvan 19.00-21.00 uur.
Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld.



FEESTKRANT TWEEDE
BLAD

TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN HET GEMEENTEHUIS „KASTEEL VORDEN

De heer D. W. Brinkgreve (73)

Decorschilder van formaat
Programma

Non stop revue
Ach../t
kasteel
toch... 't

Wijzigingen voorbehouden

1. Revue orkest;

2. Proloog;

3. Revuekoor;

4. Dans;
5. "Antiquair";

6. Menuet;
7. Solist(en);

8. "Inlichtingen hier..."

9. Revue koor;

10. "Weg vragen";
11. "Zeg mien";

12. " ";
13. "Boerderij te koop";

14. Joop Kapel(man);

15. Pauze;
16. Revue orkest;
17. "Alle maole op de fietse";

18. Revue koor;
19. "Demölle";

20. "Op de bank";
21. "Vordense Politiek";

22. "Wij schakelen over";
23. "Inleiding orkest";
24. Vordens mannenkoor;

25. "Bij 't kasteel";

26. Dans;
27. "Rozen uit...";

28. Finale.

Dat de heer D.W. Brinkgreve uit Laren
bij de Vordense revue betrokken werd is
in feite een logische zaak. Decors zijn bij
een revue enorm belangrijk want het
geeft vaak bijzonder veel cachet aan de
schetsen. Wie had dus anders de
decors moeten schilderen? Natuurlijk hij
die al zoveel decors voor Ikink heeft
geschilderd. Hoeveel weet hij niet, want
de tel raakte hij allang kwijt. Toch een
bezig baasje die Brinkgreve in zijn 73e
levensjaar. Voor zijn pensionering had
hij in Laren een eigen schildersbedrijf.
Ruimte genoeg dus om te schilderen.

De huidige situatie is wel even anders.
Een kleine hobbyruimte thuis is alles
wat hij heeft, maar daar wordt dan ook
driftig gebruik van gemaakt. Het over-
grote deel van de ruimte is gevuld met
kermisminiatuurtjes. Komplete draai-
molens, luchtschommels, swing-mills,
zelfs een complete vistent met palingen
en scholletjes. Alles is op schaal nage-
maakt. Het wonderbaarlijkste daarbij is
dat alles nog draait ook. Verder is de
heer Brinkgreve een specialist in het
beschilderen van melkbussen, terwijl in
huis overal pentekeningen van land-
schappen en boerderijen aan de wand
hangen. Toen Brinkgreve had toege-
zegd om de decors voor de Vordense
revue te tekenen was hij niet meer te
houden. Het zou en moest klaar. Van 's
morgens vroeg tot 's avonds laat stond
hij te schilderen en te tekenen op een
gehuurde hooizolder, soms bij tempera-
turen beneden het vriespunt.

Twee doeken verdienen beslist het
predikaat "schitterend" namelijk het
kasteel en de molen. Je zou er bij wijze

van spreken zo naar binnen lopen!
Wanneer de decors worden opgehan-
gen wil Brinkgreve natuurlijk wel even
van de partij zijn. "De horizon moet
natuurlijk wel horizontaal hangen, an-
ders lijkt het nergens op", aldus de nog
steeds zeer geïnspireerde Brinkgreve.
Dan zal ook de penseel nog even ter
hand genomen worden om toch vooral
"vakwerk" af te leveren.

Bezoekt de
non stop revue
Ach./t kasteel
toch../t
in het
Dorpscentrum
te Vorden

U steekt
toch ook

vlag uit
tijdens

de feestweek

Revue orkest onder leidi Joop Lauckhart tijdens een repetitie

Woensdag 17 mei
(premiere)
donderdag 18 mei
vrijdag 19 mei
zaterdag 20 mei
zondag 21 mei

aanvang 20.00 uur

aanvang 20.00 uur
aanvang 20.00 uur
aanvang 19.00 uur
aanvang 20.30 uur

Mocht de belangstelling van dien aard
zijn dan bestaat de mogelijkheid de
revue nog een aantal avonden te laten
draaien.
P.S. De generale repetitie van de revue
vindt plaats op dinsdag 16 mei, waarbij
echtgenotes, verloofdes van de mede-
werkers/sters gratis toegang hebben.
Na afloop van elke revue bal.

Alle soorten
bouwmaterialen In

•teen, kunststof etc.
Qrote kollektle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavulzen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.

banken, vijvers,
tegels, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board, gips. pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonrooster;,
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Kom
KEUKENS
kijken

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

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*

Ach...'t kasteel toch...'t
Non stop revue - Non stop

VRIJDAG 12 MEI
Officiële

VOORVERKOOP
VAN ENTREEKAARTEN VOOR DE
VORDENSE REVUE
op 17,18,19; 20 en 21 mei

Kaarten in de voorverkoop è f 7,50 verkrijgbaar bij
BODEGA 't PANTOFFELTJE, VORDEN VAN 18.00 tot 20.00 uur

Na 12 mei zijn kaarten verkrijgbaar bij het VVV-kantoor Sigaren
magazijn Eijerkamp en aan de zaal

Het prachtige decor.

Na testen de beste...

Graetz kleuren-TV is verbazend
veel getest. Eerst in de grote Graetz

fabrieken, tot alles perfekt was.
En daarna? Wel, in feite is elke keer

dat 'n gebruiker een Graetz kleuren-TV
bekijkt en beproeft, een serieuze test.

En wat blijkt klaar-helder uit een
onlangs gehouden onderzoek? Graetz

is topklasse! Weet u wat? Kom zo'n
Graetz kleuren-TV bij ons testen:

bekijken, beproeven! Welkom!
Met S.L.K. beeldbuis

GRAETZ LANDGRAFcolor

Stap eens bij ons binnen. Wij zijn Graetz dealer.
Vooraan in service - vooraan in techniek

Fa. BREDEVELD
De zaak waar de klant nog koning is
Weg naar Laren 56, Zutphen. Tel. 05750-13813



zorg ook goed
voor uw

eigen'kasteel'
Fijn, dat we nu in Vorden zo'n mooi kasteel als gemeenschappelijk huis
hebben gekregen. IVaar u bezit ook persoonlijk een kasteel: uw huis. Deer
goed voor te zorgen en dat gezellig te maken is iets waar we u graag bij
helpen met:

n gereedschap voor doe het zelf-werkers in huis
D spullen voor plezierig werken in de tuin
D een mooi naambord op uw deur of op 't hek
D een reservesleutel vóór d'r één zoekraakt
D rolgordijnen (zonwerend) of rolhorren (vliegvrij wonen)
D gaas om uw land goed mee af te zetten
D meubels voor in de tuin
D mooi serviesgoed en glaswerk in huis
D kunstvoorwerpen om het thuis mooi en gezellig te maken
D handige huishoudhulpen (van gieter tot electrische mixer)

barendsen ZUTPHENSEWEG 15
VORDEN -TELEFOON 05752-1261

Voor een

Tijdens de
feestweek van 161/m

20 mei bedrukken wij T-shirts
met tekst naar keuze.

Dat kan uw eigen naam,
denaam van uw favoriete''

sportclub, een auto- of
motormerk, of denaam van

een popgroep zijn. U zegt
het maar. Vanaf f 7,50 kunt u

in het bezit komen van zo'n
eksklusief T-shirt

Olgeefereen met
zelf bedachte tekst aan

vriend of vriendin
Dat is een origineel

kado.

Tijdens de feestweek
van 16 t/m 20 mei doorlopend

speciale aanbiedingen.
Steeds zolang de voorraad strekt

Kom zelf maar eens kijken. J

persoonlijk
advies

een
persoonlijke

bank

Rabobank S
geld en goede raad

H j Henk van Ark
Voor al uw tuinartikelen

De specialist voor het
slijpen en reviseren van uw

motor- of handmaaimachine
Vorden, tel. 05752-1554

H.J. H.J,

Voor iedereen
gratis grote kleurige sti
Met een afbeelding van het

Vordense kasteel. Dat is
leuk als herinnering.

Schoolderman is in feeststemming.
Daarom deze week vele
aantrekkelijke feestaanbiedingen.
Bijvoorbeeld:
Modem vriietijds kostuum in diverse
kleuren van f 145,— voor slechts f 95,-
De bekende Bobos spijkerbroeken
met wijde pijp van f 75,— voor f65,-
Leuk kinderoverhemd met epauletten
en 2 borstzakjes met klep.
In de kleuren beige en legergroen.
Nu van f20,50 voor f 15-
Vlotte derüm jeansrokken, nu uitzoeken
voor de prettige prijs van f 45,-
Prachtige kwaliteit sweat shirts,
de grote mode. In blauw en ecru.
Slechts f39,50

Milieuvriendelijke jute draatfas
met afbeelding van het Vordense kasteel

kado bij aankoop voor tenminste f25,-

/choolclermcin
textiel en mode • vorclen

Raadhuisstraat 22, Vorden, Telefoon 05752-1367

Verwachtingen zeskamp
hoog gespannen
Bij de organisatoren van de zeskamp te
Vorden wordt momenteel keihard ge-
werkt om dit sportieve gebeuren tot een
groot succes te maken. Pessimisten die
gedacht hebben: Een zeskamp? Waar
beginnen ze in vredesnaam toch aan?
die zijn toch wel keihard met de neus op
de feiten gedrukt. Niet minder dan 18
ploegen gaven zich spontaan op, doch
helaas moesten er twee wegens bijzon-
dere omstandigheden afvallen. Het or-
ganisatiekomité bestaande uit de heren
A.R. Sikkens, A. van Houte, J. de
Gruyter en H. v.d. Linden stond perplex.
Op een dergelijk aantal had men immers
niet gerekend.

Het betekende wel dat er voorrondes
moeten worden ingelast want in de
finale is slechts plaats voor zes teams.
Een van de belangrijkste punten die
men in het wedstrijdreglement kan
lezen, is dat alle deelnemers aan de
zeskamp via een algemene verzeke-
ringspolis van het VOK zijn verzekerd.
De coaches zijn echter wel verzocht die
sportmensen op te stellen waarvan

redelijkerwijs verwacht mag worden,
dat hij of zij over een goede lichamelijke
conditie beschikken. Wat betreft de
voorrondes, deze worden gehouden op
woensdag 17 mei donderdag 18 mei en
vrijdag 19 mei. Op deze eerste avond
komen de volgende teams in aktie:
Jong Gelre 1; Vaarwerk; Sparta; v.v.
Vorden; Dostal en Dash.

Donderdag 18 mei: Vordens Tennispark
Ratti 1; Flash; Ratti 2 en de poloclub.
Vrijdagavond 19 mei: Jong Gelre 2;
Enzerinck; Graafschaprijders; G.J.V. en
Hulshof. Door de verschillende ploegen
wordt momenteel getraind om een
zo goed mogelijk figuur te slaan en
als het eventjes kan door te dringen
tot de finale. Op zaterdagmiddag 13 mei
en op dinsdag 16 mei worden de teams
bovendien de gelegenheid geboden om
op het speelveld bij het kasteel te
trainen. De organisatoren rekenen za-
terdag 20 mei op een flinke publieke
belangstelling. Er zal o.a. een tribune
worden gebouwd met een capaciteit
van 800 è 1000 personen.

Een zeskampploeg in training.

Medewerkers aan Vordense Revue
Dekor ontwerp Üerk brinkgreve Laren; Geluid Fre Wolsink Vorden; Belichting
Gerrit Hekkelman Laren; Ballet Roei de Haan Vorden; Revue koor Marijke
Steemers Zutphen; Revue orkest Joop Lauckhart Vorden; Mannenkoor Bert
Nijhof Vorden; Kostuums Mevr. Roekevis (fa. Polman) Vorden; Technische
zaken Jan v. Ark Vorden; Financiële zaken Henk Lubberdink Vorden; Commer-
ciële zaken Leo Slütter/Gerrit Koerselman Vorden; Public relations Ab Velhorst
Vorden; Algehele leiding, tekst en regie Freddy Ikink Laren.

Abje Velhorst vindt "Dirkjan" leuke rol
Is de heer Brinkgreve ui Laren de* oudste
medewerker aan de revue de elf jarige
Abje Velhorst is de jongste. Als "Dirk-
jan" doet hij aan enkele schetsen mee,
waarbij "Ome Derk" (Rinus Pelgrum)
zijn tegenspeler is. Hoe hij bij de revue is
terecht gekomen? "Ik geloof dat me-
neer van Goethem aan meneer Ikink
heeft gezegd dat hij iemand wist voor
de jongensrol". Het repeteren (soms
tweemaal in de week) vindt Ab wel

gezellig. "Is mijnheer Ikink streng?" Dat
valt best mee, hij zegt wel hoe het moet
want ik ken alles nog niet uit mijn
hoofd".
Waaruit zijn rol bestaat zegt hij niet.
Ook in huize Velhorst vertelt hij er niets
over. "Dan moeten ze maar komen
kijken", zo zegt hij. Al heeft Ab plezier
in het toneelspelen, voetbal en in iets
minder mate waterpolo zijn favoriet. Hij
is maar wat trots op de pupillen van D2

die bijna bovenaan staan. Bij het water-
polo behoort hij tot de jongsten en moet
hij nog veel "afzien". Ab zit in de zesde
klas van de lagere school bij meester
Brinkman. Later wil hij bij de politie,
lekker scheuren in een Porsche. "Als ik
tenminste aan de slag kom", zegt hij
met een gezicht dat verraadt dat hij een
enorm liefhebber is van televisie kijken.
Zelfs is hij lid van de fanclub van
Starsky en Hutch.

Fa. Gebr. Kettelerij
HOVENIERSBEDRIJF EN BLOEMISTERIJ
TUINARCHITECTUUR

* tuinaanleg en onderhoud

* heesters, vaste planten

* coniferen, enz.

* bruids- en graf werk

Zutphenseweg 64, Vorden. Tel 05752-1508 b.g.g.2054

KLUVERS'
Sport Totaal

Sportkleding
ADIDAS en QUICK
sportschoenen
Sportartikelen

Zutphenseweg 41, Vorden. Tel. 1318

Kleutertietsen - kinderf ietsen - sportfietsen
toerfietsen - trimfietsen - racefietsen

en alle mogelijke onderdelen en toebehoren.

Kom kijken bij

Tweewielerbedrijf A. G. Tragter
Fietsen verhuur en Mobil benzinestation

Zutphenseweg 85 - Vorden - Telefoon 05752-1256



Vorden heeft naast een prachtig
kasteel gemeentehuis het
grootste Doe-het-zelf-centrum
van Oost-Nederland

met een enorme sortering voor al uw
materialen en gereedschappen
zowel binnen- als buitenshuis

teerden

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

1948: 1978:
jeenjansmaheeft Leenjansmaregelt
rij onsf75,-op zijn biionsalzijn
Boekje staan. geldzaken.

Voor SPEELGOED

KOERSELMAN-VORDEN
Burg. Galleestraat 12-Tel. 1364

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint
in het gerestaureerde kasteel, niet in dezelfde stijl
voortzetten in „'t Pantoffeltje"? Voor de prijzen hoeft u
het zeker niet te laten . . .

bodeqa

Leen was als schooljongen al klant bi j de Bondsspaarbank.
Toen ging het alleen nog maar om een spaarbankboekje.
Tegenwoordig maken hij en xi jn ge/.in gebruik van heel wat meer
spaarvormen.

/elflaat hij maandelijks een vast bedrag van /i jn salaris op
/i jn spaarrekening overmaken. Systeem-Sparen heet dat.
Lekker makkelijk vindt Leen, want zo hoefje nooit meer aan over-
boekingen te denken.

Leen's vrouw heeft een Spaar-Selekt-rekening, omdat /e dat
geld waarschijnlijk voorlopig niet nodig heeft. Daarvoor geeft de
Bondsspaarbank haar een forse rente en de /.ekerheid dat xe toch
altijd over haar geld beschikken kan. Als /e toch wat geld wil
opnemen, hoeft zij maar 1% retourrente over het opgenomen bedrag
te betalen.

Leen's kinderen hebben allebei een termijnrekening met
een lange opzegtermijn, want hoe langer het geld vaststaat, hoe
hoger de rente is. Op die manier kunnen /e later over een aardig
kapi taal t je beschikken.

Zo is Leen al jaren klant bij de Bondsspaarbank.
Die/elfde bank regelt trouwens ook al /ijn verzekeringen en zorgt
voor buitenlands geld als ie met vakant ie gaat. Hn ook zijn op maat
gesneden hypotheek sloot hij bij de Bondsspaarbank af.

Kortom: Leen is er erg gelukkig mee dat zo'n vertrouwde
bank hem zoveel service biedt. Daarom regelt hij al z i jn geldzaken
via de Bondsspaarbank. Dat kunt u ook doen. Kom eens praten.
Dan zult u merken hoe veelzijdig de Bondsspaarbank is.

Airconditioned Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

Alles onder één dak

Albers
2000

ROK
Nieuwstad 5 Vorden

NDSSfrAARBANK
Alle zaken voor alle mensen.

DAG^IJKSE RENTEBEREKENING

Vorden, Dorpsstraat 15 - Laren (gld.), Dorpsstraat 5 - Barchem, Lochemseweg 12 - Harfsen, Lochemseweg 136

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Chrysler - Simca - Sunbeam
AUTOMOBIELEN

Nieuw, met 1 jaar garantie
Occasions, met Bovag garantiebewijs
Tevens vakkundig onderhoud en

IÜLZJ reparatie van ieder merk

Autobedrijf Tragter Vorden
Zutphenseweg 85 - Tel. 05752-1256 b.g.g. 1961

siebdink vorden

was- en

text/e/verzorg/ng
Industrieweg 3 Telefoon 05752-1465

Omdat er geen
woorden voor zijn
moeten er uw ogen wel bij komen.
Dan ontdekt u wel hoe grandioos het
„Kasteel Vorden" er nu'als gemeente-
huis uitziet.

"Ktutetf 1'otdtH

Draayer's Shop Centrum
o.a. speelgoed - huishoudelijke en
electrische huishoudelijke artike-
len, kado-artikelen, radio en t.v.

Raadhuisstraat 2, Vorden. Tel. 2124
Rengersweg 3, Laren. Tel. 1533

WIJ MAKEN MASSIEF EIKEN
MEUBELEN NAAR UW EIGEN
KEUZE EN ONTWERP

Diverse bankstellen, kasten, wandmeu-
bels, klap taf els, eethoeken, knopstoelen
ronde, rechthoekige en ovale tafels (blad-
dikte 5 cm.) Buroos, boekenkasten, de-
kenkisten, hoek- en ladekasten, ledikan-
ten, kaarsen- en asbakstandaards, lam-
penstandaards (gedraaid) diverse maten.

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

Vorden heeft
acht kastelen

en die willen we houden ook

maar aan de Zutphenseweg 29 hangen

honderden stuks damesconfectie
op u te wachten

Die mag u vrijblijvend bekijken
en zelf kopen

Als u toch in Vorden bent
loop eens binnen bij

CONFECTIEBEDRIJF

AMMI !RS
OE GROTE MATENSPECIALIST



Aanbieding:
ter gelegenheid van de
opening van ons nieuwe
gemeentehuis.

Baddoeken
met daarop een afbeelding
van Kasteel Vorden.

Nu voor slechts. 13,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTURPN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSLWEG TEL 05752 1514

Garant
Schoenen van Europese topklasse

Rondom Kasteel Vorden
alleen te koop bij

W U111 II K Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

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

"Lievertje" Mode voor Ruurlo en
omgeving alleen bij

Vrijdags koopavond tot 9 uur. Vanaf 1 mei zijn
wij woensdags de hele dag open en 's maan-
dags gesloten.

Voor al uw

JACHT- EN
SPORT-
ARTIKELEN

Wapen- en sporthandel

iartens
•M .totltreffendl

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd
Gedipl. mr. schilder Nat. schildersschool
Ruurloseweg 35 - Vorden

Met vakmanschap verzorgen wij:

• glas en schilderwerken
• dubbele beglazing
• spouwmuurisolatie

met steenwol
• moderne wandbekleding
• sierpleisters
• periodieke

onderhoudswerken
voor buitenwerk

Technisch alsmede kleuradviezen
Telefoon 05752-1523

Geniet van onze Vordense natuur
maak b. v. de beroemde 8 kastelen-
tocht maar dan op

splinternieuwe
huurfietsen

voor 't hele gezin.

Ook voor gro
en tandems

het adres
Tweewielerbedrijf - Shell tankstation

KU YPERS Vorden - Tel. 1393

LITORAMA
Kunsthandel - lijstenmakerij - antiek
Dorpsstraat 8 - Vorden. Tel. 05752-2675
Ook U kunt nu in het bezit komen van een

prachtige
pentekening
van niet één,
maar alle Acht Kastelen.

De prijs is al bijzonder laag en toch
geven wij nog eens

10% korting
in de week van 16 t/m 20 mei

Dit is een unieke kans om in het bezit te komen
van zo iets moois voor een ongelooflijke lage
prijs.

GRIJP DIE KANS!!

Het totale
glas- schilder- en behangwerk
van het kasteel werd uitgevoerd door

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

Tevens voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende
schilderswerkzaamheden zowel nieuw als onderhoud.

a
LEOLUX

ZIT-IDEEEN KOMEN VAN UW LEOLUX-DEALER

inter-style

VORDEN, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108
Tel. 05750-17332

Dorpsstraat 24, Vorden. Tel. 05752-1312

Gedurende de feestweek iedere avond

HET DUO

Herman Nossent
de bekende pianist
uit Lochem

vanaf 17.00 uur aanwezig om de borrel-
uurtjes nog meer sfeer te geven.

Ook serveren wij gedurende de feest-
week ons „Acht kastelen menu"

Acht kastelen menu
Cocktail Jeanette

Garnalen en grapefruit
toast en boter

* * *
Heldere groentesoep

* * *

Bourgondische haan
gevuld met champignons en truffel,

overgoten met rode wijn saus

* * *
Bavarois van verse aardbeien

f 25,- p.p. incl. B.T.W. en bediening

Vrijdag 12 mei 1978...
'n Grote dag
in de geschiedenis
van het dorp Vorden
Uw radio-tv-video-specialist
is er bij

's Avonds kunt u de feestelijke
intocht van prinses Beatrix en
prins Claus bij ons op het scherm
bewonderen.

Natuurlijk met
AK Al-video apparatuur

RADIO TVVIDEO SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
STATIONSWEG 1, VORDEN. TELEFOON 05752-2577

Ook het juiste adres voor
verhuur van video apparatuur
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