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Vorden - Postbus 22 - Telefoon 05752 - 3404
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

ATTRACTIEF ZOMER PROGRAMMA
WV VORDEN
Het bestuur van de plaatselijke vereniging voor vreemdelingenverkeer heeft voor
de vakantiegangers een attraktlef programma samengesteld dat woensdagmiddag 15
juni begint met de traditionele achtkastelentochten per fiets. Dit is tot en met 31
augustus. Vanaf 27 juni kan er tot en met 1 augustus elke maandagavond worden
gewandeld onder deskundige leiding. Het Pinetum van het landgoed De Belten kan
vanaf vrijdag 17 juni om de veertien dagen worden bezichtigd.

Op het landgoed Den Bramel kan vanaf 24
Jjuni tot en met half augustus eveneens on-
der deskundige leiding elke donderdag wor-
den gewandeld. De tuinen van de Wiersse
zullen deze zomer op 28 mei, 30 mei, 17 ju-
li en 16 oktober voor het publiek worden
opengesteld.
De populaire Staringavonden nabij kasteel
de Wildenborch vinden plaats op 19 juli
en 2 augustus.
Op 12 juli wordt er een Gelderse avond ge-
houden op de boerderij Het Schimmel. De-
ze avond wordt verzorgd door ds. Krajen-
brink met boerendansers of boerenkapel.
Woensdag 6 juli en 20 juli worden de kam-
pioenschappen van Vorden (touwtrekken)
gehouden.
In de Ned. Hervormde kerk zal op 9 au-
gustus een orgelconcert worden gehouden,
met na de pauze een optreden van het
Vordens Mannenkoor. Het ligt in de bedoe-
ling dat op nader te bepalen data dit con-
cert nog tweemaal zal plaatsvinden.
Het internationale Achtkastelenweekend
van de Vordense auto- en motorklub De
Graafschaprijders vindt plaats op 29, 30 en
31 juli.
De landelijke rijvereniging De Graafschap
organiseert zaterdag 20 augustus een tocht
met aangespannen paarden langs enkele
kastelen in Vorden.
De pretty-markt wordt dit jaar gehouden
op zaterdag 9 juli.
De jeugd van Vorden kan zich vrfldag 15
juli vermaken op een terrein in plan Boonk
waar een circus zijn tenten zal opslaan.
Donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23
juli is er kermis in Vorden. Vrijdag 22 juli
is er tevens braderie, terwijl het in de be-

doeling ligt om zaterdag 23 juli tevens vo-
gel^chieten te houden met daaraan gekop-
peld het uitroepen van de schutterskoning.
Donderdag 7 juli zal de boerendansgroep
De Knupduukskes een demonstratie volks-
dansen ten beste geven, bij goed weer bui-
ten of anders in een zaal.
Zaterdagmiddag 9 juli organiseren De
Knupduukskes een fietstocht met attrak-
ties.
Vanaf vrijdag 15 juli tot en met maandag
18 juli komt er een Oostenrijkse kapel naar
Vorden die enkele avonden zal optreden
met medewerking van De Knupduukskes en
een boerenkapel. Deze avonden worden ge-
organiseerd door de heren Oldenkamp en
Van Lochem.
Donderdagavond 28 juli is er een boeren.
bruiloft nabij Het Schimmel.
De Knupduukskes zijn deze zomer wel
bijzonder aktief want op zaterdag 30 juli
organiseert zij een kindermiddag met spel-
letjes bij de molen van Kluvers.
Zaterdag 6 augustus staat er een folkloris-
tische avond op het programma met mede-
werking van een Westfriese dansgroep en
De Knupduukskes.

In het zomerprogramma van het VW is
tevens het Medlerfeest opgenomen (22 en
23 juli) en de kastelenmarathon van De
Graafschap op zaterdag 17 september.
Vele van de diverse evenementen zullen
worden opgeluisterd door de beide plaatse-
lijke muziekkorpsen Sursum Corda en Con-
cordia.
Behalve op de woensdagmiddag kunnen de
vakantiegangers ook gebruik maken,
het tennispark.
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Opbrengst Simavi
De Simavi-kollekte heeft weer een prachtig
resultaat opgeleverd: ƒ 5551,— hebben we
kunnen afdragen plus nog ƒ 22,50 aan gi_
rokaarten.
Fijn, dat weer zovelen hebben willen geven
Hartelijk dank, vooral ook aan de kollek-
tanten. Simavi-komité Vorden

NCVB afd. Vorden
De NCVB afdeling Vorden hield in zaal
Bakker een goed bezochte ledenvergade-
ring. De heer B. van Gelder liet dia's zien
en vertelde de dames over allerhande cac-
tussen. De opbrengst van de verloting in de
pauze was bestemd voor de aktie van de
bond voor Aruba/Effatha.
De dames die het afgelopen jaar iets voor
de bond hebben gedaan, werden hiervoor
na de pauze dank gebracht. Het verdere
programma werd verzorgd door de leden
uit de Wildenborch.

Jaarvergadering
Dash
In de instruktiezaal van de sportzaal hield
de volleybalvereniging Dash haar jaarlijk-
se vergadering. De voorzitter kon slechts
weinig leden welkom heten. De jaarversla-
gen van sekretaresse mevr. Aartsen en van
penningm. Wilma Rietman werden goedge-
keurd evenals de begroting voor het vol-
gend jaar (1977/78).
In het komende volleybalseizoen zal meer
op zaterdag gespeeld moeten worden in
verband met zalennood. Er zullen naar ver-
wachting 15 tot 17 teams van Dash aan de
komende kompetitie deel gaan nemen. De
financiële positie is dusdanig dat nog geen
kontributieverhoging behoeft plaats te vin-
den. Het gemis van het gemeentesubsidie
over het afgelopen jaar heeft de financiële
positie sterk beïnvloed. Voor eventualiteiten
is vorming van een reserve nodig. Het aan-
tal leden steeg van plm. 90 naar plm. 200.
Aan het Dash-toernooi van 14 mei zullen

't Is maor vedraaid lastug a'j ow as kearl allene In de hunsholling mot zien te
redden. Noe kump dat, a'j etrouwd bunt teminste, gelukkug neet al te vake veur.
Maor met ziekte van de vrouw zit i'j d'r dan toch wel us met. A'j de kinder groot
hebt en ut huus uut, stao'j d'r allene veur en mo'J maor zien da'j ut spöl an 't
draaien hold.
Mien vrouw had al un paar dage tussen de poste lopen kwaggelen. Ik raon eur
wel an um in 't bedde te kroepen, maor zee menen dat ut vanzelf wel weer oaver
ging: „vastgezette koldugheid" nuumen zee ut. Maor op 't leste kreeg zee goed
koorts en mos d'n dokter d'r bi'j kommen. Den zei: „Agina". Dat schient un
moeiluk woord te wean veur pien in 'n hals. Vandaor da'k meer as un wekke
allene baas bun ewes.
Veurugge wekke dinsdagaovund begon mien dat allene in huus zitten duftug te
vervelen, ,,'k Lope effen de buurte in" zei ik nog effen tegen mien vrouw, veur
da'k ginge.
„Dat treft", zei Tinus, mien huurman, too'k mien neuze bi'j um achter de deure
stokke. „Ik bun gans allene in huus, met de koffie mo'j nog wel effen geduld
hemmen, maor met goed drie ketier is de vrouw wel weer in huus."
„Zee klept de laatste tied d'r nogal us geregeld uut is 't neet?"
„Oh, dat volt bes met. Maor dinsdagsaovumls mot zee altied nao darp hen, da's
vas pandoer. Zee is, mo'j wetten bi'j de slanke lynersklub oftewel de „weight
watchers" zoas dat heit."
„Waor is dat dan veur?"
„Dat za'k ow uutleggen. Too'k niet Annie trouwen kon zee wel met de kniens
deur de tralies etten, zo mager was zee. Maor dat is in eur trouwdag kats ver-
anderd. Z'is now zo bastend dikke en zwaor dat de spiraal van 't bedde met un
paar maond nao de knoppen is. Un passende panty is veur eur neet meer te koop,
onderboksens van de grootste maote kan zee haos neet uut of an kriegen, wat
benament bi'j ut nao 't huusken gaon volle las gif. En zo was ut met alles, niks
passen d'r eur meer goed, alles zat te strak, net un tonne. Daorumme steet zee
now op dieet. En vandaor die kontrole elke wekke. Zee mot zovölle afvallen
anders is ut boete betalen."
„En lukt ut eur nogal?"
„'t Geet zo'n betjen, met vesites en vejeurdagen haalt ze zich nog wel us un
boete op d'n hals."
„Maor kan zee dan neet gewoon altied wat minder etten, daorveur hoef i'j toch
neet nao zo'n klub?"
„Schienbaor wel, daor past ze meer ut wedstrijd-element too."
Noe wodden ut mien duudeluk.
„Veur een ding bun'k bange", zei Tinus.
„En dat is?"

„Dat zee zich van 't zommer, in ut lokaaltjen waor zee now de kontrole hebt,
weer knetterdikke et an ut ys met slagroom, wat daor dan vekoch wod."
Now wat zol ut dan nog, dikke mensen bun^^fedlugge mensen, ok bi'j ons in
d'n Achterhoek. H. Leestman

105 teams deelnemen. Diverse organisatori-
sche zaken passeerden verder de revue.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

JEUGDDD3NST

A.s. zondag l mei om 10 uur 's morgens is
er weer een jeugddienst. Voorganger zal
dan zijn ds. Onstein uit Lochem. Aan de
dienst wordt meegewerkt door de Rejoice
Singers uit Zelhem die al vaker een extra
feestelijk karakter aan de jeugddiensten
hebben gegeven.
„En niemand ontneemt u uw blijdschap",
staat er in Joh. 16 vers 22. Nou, daar merk
je niet altijd zoveel van bij ons christenen.
Laten we ons wel genoeg beïnvloeden door
al het blijde dat God ons elke dag weer
geeft, elke dag een nieuwe dag, elke bloem
een nieuwe bloem, elke kans een nieuwe
kans? Zijn we wel genoeg gegrepen door
het nieuwe leven, door de levende Heer, die
altijd bij ons is ?
Misschien kunnen we er zondag iets van

i beleven in de jeugddienst.

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Het gemeentenieuws bestaat deze week uit:
1. De openbare raadsvergadering van dins-

dag 3 mei a.s.
2. Aanpassing individuele huursubsidie aan

gestegen inkomens en huren.
3. Spreekuur burgemeester.

Punt 1.
De openbare raadsvergadering van
dinsdag 3 mei a.s.
Dinsdag 3 mei a.s. 's avonds om half acht
zal in het gemeentehuis een extra raads-
vergadering worden belegd, in welke ver-
gadering centraal zal staan:
- de verkoop van het huidige gemeente-

huis; garantie geldlening etc. in ver-
band met de verbouw van het huidige
gemeentehuis tot dorpscentrum.

Aan de raad wordt het volgende voorge-
steld:
a. Prompte betaling van rente en aflos-

sing te garanderen voor een door de
Stichting Dorpscentrum aan te gane
geldlening groot ƒ 950.000,—.

b. Ter dekking van het jaarlijks tekort
een bijdrage ten behoeve van de Stich-

ting Dorpscentrum te ramen ter grote
van het exploitatietekort doch maxi-
maal ƒ 15,— per inwoner.

c. Verkoop van het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat aan de Stichting Dorps-
centrum tegen een koopsom van
ƒ 250.000,—.

d. Beschikbaarstelling van de gevormde
reserve op l januari 1977 groot inklu-
sief rente ƒ 233.971,20 op een tijdstip,
waarop dit in verband met de financie-
ring van het dorpscentrum nodig is.

Punt 2.
Individuele huursubsidie. Bijdragen aange-
past aan gestegen inkomens en huren
Staatssekretaris drs. M. P. A. van Dam
heeft de tabellen voor de individuele huur.
subsidie, die zullen gelden voor het subsi-
dietijdvak l juli 1977 tot l juli 1978, aan-
gepast aan de gestegen inkomens en huren.
Van deze tabellen kan worden afgelezen
welke bijdrage men krijgt bij een bepaald
inkomen en een bepaalde huur. De belang-
rijkste wijzigingen ten opzichte van de vo-
rige zijn:
- subsidie voor gezinnen en alleenstaan-

den van 30 jaar en ouder kan worden
verkregen tot een belastbaar jaarinko-
men van ƒ 35.000,— (was ƒ 33.000,—)
en een huur boven de ƒ 2.035,— (was
ƒ 1.835,—), maar onder de ƒ 6.300,—
(was ƒ 5.850,—) per jaar (respektieve-
lijk ƒ 169,58 en ƒ 525,— per maand). De
maximumbijdrage voor deze groep is
verhoogd van ƒ 3.420,— tot ƒ 3.600,—
per jaar.

— subsidie voor alleenstaanden jonger dan
30 jaar kan worden verkregen tot een
belastbaar jaarinkomen van ƒ 21.500,—
(was ƒ 20.000,—) en een huur boven de
ƒ 1.560,— (was ƒ 1.455,—), maar onder
de ƒ 4.200,— (was ƒ 3.900,—) (respek-
tievelijk ƒ 130,— en ƒ 350,— per maand)
De maximumbijdrage voor deze groep is
verhoogd van ƒ 2.040,— tot ƒ 2.220,—
per jaar.

N.B. Vouwbladen zijn ter gemeentesekre-
tarie in beperkte mate verkrijgbaar.

Punt S.
Spreekuur burgemeester
De burgemeester zal op vrijdag 6 mei a.s.
geen spreekuur houden.

C%icert
Op donderdag 28 april wordt er een concert
gegeven in de Ned. Hervormde kerk waar-
aan de volgende koren meewerken:
Jongerenkoor, Lochem; Jeugdkoor, Vorden
Canticum, Gorssel en Excelsior, Vorden.

(Zie de advertentie elders in dit blad.)

Verzoeke de aan ons
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Postbus 22

DRUKKERIJ WEEYERS B.V.

Postbus 22 - Vorden

UITSCHIETERS

VAN DE WEEK !

Milatery
hemden

L/M in div. kleuren
en uitvoeringen

normaal 39,50 - 35,-

nu 32,50 - 29,-
*

Damesvesten
div. kleuren, kort model

grof gebreid

normaal 35,-

nu 27,50

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

l mei: 10 uur ds. H. Onstein uit Lochem,
jeugddienst m.m.v. de Rejoice Singers
19 uur ds. M. A. van Teylingen uit Zutphen
Open Deur-dienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
l mei: 10 uur ds. J. B. Kuhlemeier kinder-
nevendienst; 19 uur Open Deur-dienst in de
Ned. Hervormde kerk

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrfldag om
8 uur

ZONDAGSDIBNST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Vaneker, Zutphenseweg 58, tel. 2432
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
SjV.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
G. Harbers, Doetinchem, tel. 08340-23938
en H. van Baren, Lochem, tel. 05730-1870

WEEKENU-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur dr. J. Weigdhelaer, tel. 1566

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morg-ens 7.00 uur
dr. J. Wegchelaer, tel. 1M6

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkundig*1»
artikelen van 13-13.30 uur In het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
hele maand mei mevr. Gille, telefoon 2151,
gaarne bellen tussen 8 en 9 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het polltieburo, tel. 1230
of de families EtJerkamp tel. 1386 en Kledn
Hek-kelder (boekhandel Haaadnk) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vonden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrfldag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrtjdag van 9-9.30 uur in de konaifl-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsda.b-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kartoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9J17 uur, tel. 05753-2345

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 Jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.80 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtj e
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u,

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonik, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-402220

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
20934. Openlngatflden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten



Cv
•Zonneschermen

•Jalozieën
• Lamellen gordijnen

De H.C.I.
maakt van schaduw

iets moois

Eigen servicedienst

H.C.I
Hummeloseweg 45

Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753-2121

NU OOKIN NEDERLAND

de snelste
e manier
moren

.

. zonder gehannes of geharrewar
• zonder gevaar voor infektie

De tijd \^n kurk en grove naald Is eindelijk voorbij. Nu Is er de
Caflon-methodaSneller.veiliger.eenvoudiger dan ieder ander
systeemSlechts'n kwestie van enkeiesekondeaVrijwel pijnloos
en volkomen steriel. Met de Caflon-methode wordt tegelijk
een charmant knopje in de oorlel bevestigdVervaardigd van .
zuiver wit chirurgisch staal,* a] of niet met fijn goud gedoubleerd
In beide uitvoeringen gesteriliseerd verpakt

* chirurgisch staal en fijn goud, veroorzaken geen infekfia

daar hebben uw oren
pleziervan!

Horlogerie - Goud en zilver - Optiek

A. GROOT KORMELINK
Spalstraat 27 - Hengelo G. - Tel. 1771

l

GIFION

CDA-verkiezings-
bijeenkomst

op donderdag 28 april a.s. 's avonds
om 8 uur in het

Jeugdcentrum te Yorden
aan de Insulindelaan

Spreker: Prof. Dr. J. W. van Hulst
Onderwerp: „De aktuele politieke situatie"
Iedereen is van harte welkom

ADMINISTRATIE-
KANTOOR

Vorden b.v,
zoekt een jonge, lieftallige en
akkurate

van minimum 18 jaar, die als ervaren
typiste en tevens als pons-typiste,
alle voorkomende werkzaamheden
wil verrichten.

Solliccitaties schriftelijk of telefonisch aan

B. H. J. DE REGT
Ruurloseweg 21 - Vorden - Telefoon 05752-1485

tel. 05753-1461

4 bars
vol30 april Koninginnedag

MUSKETIERS

Opheffingsuitverkoop Opheffingsuitverkoop
Vanwege ekonomische veranderingen sluiten wij met ingang van l mei 1977 ons
filiaal Barchemseweg 40 te Ruurlo. In verband hiermede houden wij een ophef-
fingsuitverkoop ter plaatse (toestemming verleend door

In de uitverkoop
vindt u o.a.:

4 JUNI BAL VOOR GEHUWDEN - ORKEST: MERANO'S

bespreek tijdig uw plaatsen

Garantie en service blijven gehandhaafd.

GAS-
FORNUIZEN

CENTRIFUGES

AFZUIG-

KAPPEN

STOFZUIGERS

DIEPVRIEZERS

half koel/half vries

KOELKASTEN

WASAUTOMATEN

DROOG-

TROMMELS

LAND- EN TUINARTIKELEN
GEREEDSCHAPPEN
MOTORGAZONMAAIERS
BETONMOLENS
Tot ziens in onze opheffingsuitverkoop en wij
blijven gaarne tot uw dienst in onze andere
filialen.

ORANJEBAL
a.s. zater'^^Bm 15.30 tot 18.00 uur
's Avonds ̂ ml9.00 tot 24.00 uur een
ouderwets gezellig

Oranjebal voor gehuwden
en p
muziek:

THE RHYTME STARS

Zaal Smit

jeans and ja c kets

GROOTHANDEL B.V.
LET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) 1 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461

textiel en mode

/chooldermcifi
raadhuisstraat tel 1367 vonten

GEVRAAGD:

BAKKERIJ

winkelmeisje

A

Zutphenseweg 18 - - Vorden - - Tel. 05752.1384

Voor uw

GAZON-, MOTOR OF

HANDMAAIMACHINE

het oude bekende adres:

Henk van Ark
Telefoon 1554

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomatische DAF ,

Te koop gevraagd:

antiek en grootmoeders-
tjjd-artikelen, klokken,
kasten, kisten, stoelen,
klaptafels en boeren-
antiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
telefoon 05753-1637

VASTE PLANTEN
ROTSPLANTEN EN
KRUIDEN

KWEKERIJ 'T MOKKINK
Koningsweg 6, Hengelo Gld.
;elefoon 05753-1710

Spotgoedkoop !
keukenkastjes, keukenbuf-
fetten, buro's, opbergkasten
ladenkastjes enz.
Gratis bezorging

KUYK'S
MEUBELBEURS
Hulshof straat 8 (bij de Drie-
hoek), Lichtenvoorde,
telefoon 05443-1256

Versier de gevel van
huis, balkon of terras
met bloemen en
planten

BLOEMBAKKEN
Voordelige keuze in
vrolijke kleuren.
Groen, oranje of bruin.
Lengte 60 cm,
f §JQ, nu
f4.30
Lengte 80 cm,

f5.75

Grandioze WèHnopjes
Als het aan Welkoop ligt,wordt het

dit jaar't zomert je wel...
Aan TUINMEUBELEN
ontbreekt het bij Welkoop
niet en wat de prijzen betreft!
kunt u er eens goed voor
gaan zitten.

Metalen TERRASSTOEL
bruin gelakt.met naturelkleurigl
kussen. Zomermode 77...
voorfS^Snij f62.15

TUINTAFEL opklapbaar en in 3 hoogtes
verstelbaar. De prijs is onvoorstelbaar f 3£<S5 T 26.90

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

aluminium
DROOGMOLEN

met 40 meter lijn. Welkoop
mei-prijs voor f B&fö f 53.-

Inclusief kunststof grondanker.

\Onmisbare
\ZAKMESSEN

\ voor hobby en tuin,
^ J met kunststof heft.
"*s*S Nu voor een aange-

sneden prijs f Z^JÓ f 6.50

GRATIS! Bij aankoop
vanaf f 25.- een originele

WIELRENNERSPET
' met opstaande klep. (zolang

de voorraad strekt).



Oranjebitter
per fles

Jagermeister
fles van 14,95 voor

Citroen brandewijn
FLORIJN liter

JONGE GENEVER
Bokma, liter

SHERRY
2 literkruik

Uit onze notenbar

GEZOUTEN PINDA'S
250 gram

ONGEZOUTEN PINDA'S
250 gram

JAPANSE MELANGE
250 gram

Gebak:

STROOPWAFELS
per pakje

SLAGROOMSTAM
voor

APPELCAKETAART
voor

Gevraagd in onze moderne supermarkt

vlotte cassiëre

geen part-time

5-daagse werkweek, hoog loon

Aanmelden bij de heer Golstem

Voor de vele felicitaties en
andjere huidebetuigingen ter
gelegenheid van ons huwe-
lijk ontvangen, willen wij u
allen hartelijk bedanken.

Reinier en Annie
Groot Nuelend-

Hengeveld

Vorden, april 1977
Zuivelweg 2

Voor de vele blijken van
medeleven na het overlijden
van onze geliefde zuster,
schoonzuster en tante

J. G. BEGELINK

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
Fam. Schutte

Vorden, april 1977
Hengeloseweg 20

A.mazone biedt zich wegens
ziekte van eigen paard aan
om uw paard enige uren per
week te berijden, bij voor-
keur op woensdagavond en
zaterdagmiddag.
Tel. 05752-2185 na 19 uur.

Wie een hekel aan zijn tuin
heeft en toch een mooie tuin
wil hebben, laat het dan we-
ten op Brinkerhof 45 te
Vorden

Te koop: stereo versterker,
pick-up installatie 2x15 W
(Supprahono) inkl. stofarm.
div. uitgangsmog. en MD-
element, half jaar oud.
W. Besselink, H. K. v. Gel-
reweg 13, Vorden 's avonds
na 18.00 uur

Te koop: g.o.h. kip-caravan
kompleet met voortent.
Eggink, Rietgerweg 4, Vor-
den

Te koop gevraagd: brom-
fietshelm. Heegherhoek 4,
telefoon 1775

Te koop: jonge konijnen
Fooitjes, Hollanders, VI.
Reus en Rex.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden

VordenAlbers

Wie heeft vakantiewerk ?
[eren oppassen en/of

rerk voor de periode
l juni tot l aug. Joke Haze-
winkel, Molenbeek 34, La-
ren (Gld.) tel. 05738-1631

l _^
I^Lrfjnpp: g.o.h. junior Bata-
Wl^hieisjesfiets leeft. 8-12

jaar bij H. Gosselink, Het
Kerspel 6, Vorden

Te koop: VERSE EIEREN
12 en 18 cent per stuk.
Bolwiender, Heldersboom-
dijk 2, Vorden

Mokkapunten

„T WINKELTJE"
A. G. SCHURINK,
Burg. Galléestr. 22 tel. 1877

DE~WITTE SMID
Spuiten van bronnen
voor:
huiswatervoorziening
weidepompen
tuinpompen en bere-
geningsinstallaties

russen Lochem en Zutphen

DE WITTE SMID
landbouwwerktuigen
aanhangwagens
bagagewagens
veetrailers achter
auto en tractor

Tussen Lochem en Zutphen

LOSSE VERKOOP:~
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Slparenmaff. BOEBSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Te koop: hooi en stro, uit
voorrand leverbaar
H. R. H. Efcpnk. Fmmel-
oord. Onderduikerswee
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.s. tel. 05618-444 of
05S18-214

VOOB PBETTY-MABKT:
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is! U doet
er de zwemklub een plezier
mee. Bel 2523 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

Maandag 2 mei begint
weer de verkoop van

STAATSIOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's morgens tussen 9-13.00
uur en van 17.00-19.00 u.
Mevr. Stoffels
Zutnhenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

JOHAN VEBVELDE

en

JENNY BBINKMAN

gaan trouwen op vrijdag 6 mei a.s. om
14.00 uur in het gemeentehuis van Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
,,Wassink" te Hummelo.

Hummelo, Keppelseweg 12
Vorden, Almenseweg 5
april 1977

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

Winkelsluiting zon- en

feestdagen 1977

KONINGINNEDAG
zaterdag 30 april t/m 12.30 uur
geopend

hebben het genoegen u, mede namens we-
derzijdse ouders, kennis te geven van hun
voornemen in het huwelijk te treden op
zaterdag 7 mei 1977 om 12.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke bevestiging om 14.30 uur door
ds. J. H. Jansen in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden.

Gelegenheid tot gelukwensen van 16.00 tot
18.00 uur in bodega „'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

April 1977
Parklaan 91, Eindhoven
Zutphenseweg 16, Vorden

Toekomstig adres: Kromstevenwerf 36, Leiden

KONINGINNEDAG 30 APRIL

de gehele dag

gesloten

Gebr. Barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 1261

Wij zijn zaterdag 30 april (Koninginnedag)

de gehele dag

gesloten

KLUVERS'
SPORT TOTAAL

Zutphenseweg 41 - Vorden

Met ingang van 30 april 's middags om half één
sluiten wij onze brood- en banketbakkerij Ruurlo-
seweg 34 te Vorden en hopen op 11 mei onze
nieuwe zaak in Ruurlo te openen.

Wij danken bij deze al onze klanten voor het ge-
noten vertrouwen dat zij in ons gesteld hebben.
En hierbij maken wij van de gelegenheid gebruik
onze buurt, vrienden en bekenden hartelijk te
groeten. We wensen ieder het allerbeste.

JAN EN IETJE HARTMAN
EN KINDEREN

P.S. Tevens zeggen we alle donaties
en lidmaatschappen op

Voor exclusieve

trouwreportages
IS UW adres

FOTO

Hans Temmink
Spalstraat - Hengelo (Gld.)

CONCERT
in de Ned. Herv. kerk op 28 april

Medewerkende koren:

JONGERENKOOR, LOCHEM
o.l.v. M. L. Nuis

JEUGDKOOR, VORDEN
o.l.v. J. van Bolderen

„CANTTCUM", GORSSEL
o.l.v. G. van Poppel

„EXCELSIOR", VORDEN
o.l.v. M. L. Nuis

Tevens staat voor u gereed de boekentafel van
het Ned. Bijbelgenootschap

Aanvang 20.00 uur, toegang gratis

ORANJEBITTER
voor

OLD MULL WHISKY
voor

JUS d'ORANGE
liter

NIEUW! BRAND BIER -|O
een pilsje voor kenners, 24 flesjes ... lOj

Slijterij . Vinetheek

Nonchalante»
tóh Serieus...

Blouson-pak voor vrije tijd en serieuze zaken.
U kunt er overal mee verschijnen en u voelt

zich helemaal vrij. Ook tijdens werk.

Nu voor
een extra
nonchalante
prijs

textiel CA mode

/chooldermcin

Speciale aanbieding

Zweedse klomp
in zwart leer, maten 36 t/m 46

WU NK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 — Vorden

SMIT
Tel. 05752-1391



KLEUREN-T.V. KOPEN?
GA DAN NAAR DE VAKMAN, DIE ZE ZELF
REPAREREN KAN EN DIE U 3 JAAR
ONBEPERKTE GARARANTIE GEEFT

RADIO-TV-GRAMMOFOONPLATEN SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Stationsweg l - Yorden

EIGEN SNELLE SERVICEDIENS T

f

l

Weit weten buitenstaat der s nou
van een Simca 1000.

Goed, buitenstaanders weten
dat ie vier deuren heeft. Maar
meer kun je van buiten niet zien
aan een Simca 1000.
Je moet er in gaan zitten. En dan
zie je onverwacht veel luxe
om je heen. Zoals automatische
rolgordels, achterruitverwar-

Wie er pok in gaat rijden,
verbaast zich zeker over de pres-
taties. De Simca 1000 is pittig,
wendbaar en comfortabel. Kenners

weten dat al lang. Maak nu een
proefrit en u wordt ook kenner.
Als u z'n prij s hoort misschien
zelfs voor goed. Vanaf f 8.795,-

ming, tapijtbekleding, enz, CHKÏSLER (incLBTW' ̂  importeur),

Maak bij ons een proefm.

Autobedrijf-Rijwielhandel

A.G.Tragter
Zutphenseweg 85, Tel. 05752-1256
Vorden

c-i

Ruime keuze en spotgoedkoop!

GEBRUIKTE
MEUBELS
voor huis, kantoor, kantine, magazijn
enz.

HANDELSONDERNEMING

KUYK
EN MEUBELBEURS

Hulshof straat 8 (bij de Driehoek)
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1256

Voorjaarsaanbieding

nylonjacks
met capuchon, tot 7 mei voor slechts

17,50

KLUVERS
SPORT TOTAAL
Zutphenseweg 41 - Vorden - Telefoon 05752-1318

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

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

Alles voor uw tuin
en om de tuin

o.a.:

SIERGAAS

SCHOFFELS, HAKKEN

HARKEN

GAZONHARKEN

KANTENSTEKERS

GEWASSEN GRINT-

TEGELS (in div. kleuren)

Original Gardena sproeisysteem
verder losse sproeiers, tuinslangen, volièregaas in
diverse lengten, is uw adres:

Doe-het-zelf centrum -
Bouwmarkt - Keukenshowroom

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7-20 - HENGELO Gld.

administratiekantoor

HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische JK^vens verwerking

• belastingzaken

• bedrijtsadviezen

Reklame vrijdag en zaterdag

Oranjegebakjes

Koninginnerollen
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat * Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utphrnscwcK . Vortli-n - Telefoon 0~>752-1514

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te
TOYOTA MK 11 2000
TOYOTA Carina de Luxe

koop :
1972
1074

TOYOTA Corolla 30 hardtop coupé ... 1976
CITROEN 2CV4 2 stuks 1071
CITROEN Dyane 6
DATSUN 120 Y
FIAT 124 :
PEUGEOT 404 diesel
RENAULT 6
SIMCA 1301 Special
VAUXHALL VIVA
MORRIS MINI 1000

.... 1973
1974
1976
1970
1970

... 1972
1975

.. 1974

Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER

Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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Particulier vraagt
voor belegging be-
woonde huizen te
koop. Brieven ondei
letter B aan burea
Contact, Nieuwstad
12, Vorden.

Te koop: Simca 1100 Com-
mercial, b.j. 1971
Drukkerij Weevers, Nieuw-
stad 12, Vorden

De grote matenapecialist
Lammers confectiebedrijf
is het voordelige adres vooi
damesconfectie en stoffen
Zonodig wordt naar maat
gemaakt. Zutphenseweg 29
Vorden, tel. 05752-1971

Kunstgebittenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Zuitphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparaties alttyd aan h-uia,
binnen 24 uur.
AM» onderdelen uLt edgen magazijn.

DE WILD
Rietbergstraat 84 - ZUTPHEN
Telefoon 05750-16410

kinderrally-suit
o.a in' Veifig verkeer"
kleuren rood en oranje.

Verkrijgbaar bij:

tcKtiel en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

AANBIEDING
2 afzuigkapfilters
geschikt voor alle afzuigkappen van

60 cm breed.

DE FILTER IS WASBAAR
2 filters voor maar

9,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA



Donderdag 28 april 1977

39e jaargang nr. 9 TWEEDE BLAD - VORDERT
Programma Oranjefeest
Koninginnedag 30 april

8.00 uur:
8.10 uur:

8.30 uur:

9.00 uur:

9.00 uur:

9.00 uur:

9.30 uur:

9.30 uur:

14.00 uur:

15.00 uur:

15.30 uur:

16.00 uur:

16.00 uur:

16.30 uur:

Het bestuur van de Oranjevereniging heeft voor de viering van
Koninginnedag op zaterdag 30 april a.s. weer een programma vast-
gesteld. Dank zij de medewerking van een aantal verenigingen biedt
dit programma voor elck wat wils. Indien de Vordense bevolking
haar belangstelling zal tonen, wordt er gerekend op een geslaagd
Oranjefeest.
Het traditiegetrouwe klokluiden.
De kinderen van de lagere scholen komen bijeen op het plein achter
de openbare school in het dorp.

De aubade voor het gemeentehuis. De Edelachtbare Heer Vunderink
burgemeester van Vorden, houdt zijn toespraak.

In het Jeugdcentrum verzorgt de heer Grashuis een gevarieerd
kinderprogramma, voor de leerlingen van de kleuterscholen en de
eerste klassen van de lagere scholen. Einde tussen 10.45 en 11 uur.
Vriendelijk verzoekt de Oranjevereniging de ouders hun kinderen
om 9 uur bij het Jeugdcentrum te brengen.
In de zaal van hotel Bakker wordt voor de leerlingen van de klas-
sen 2, 3 en 4 van de lagere scholen de film „Flash de schaapshond"
gedraaid. Einde eveneens tussen 10.45 en 11 uur.
De kinderen die één van beide voorstellingen bezoeken, gaan na de
voorstelling weer terug naar het schoolplein van de openbare school
daar halen de ouders hun kinderen weer af.

Oriënteringsrit per fiets voor schoolkinderen van 11 t/m 14 jaar
Nadere mededelingen worden op de scholen verstrekt.
Voor leerlingen van deze leeftijd die een school elders bezoeken,
bestaat er gelegenheid gratis mee te doen, als ze zich op vrijdag
29 april a.s. tussen 16 en 17.30 uur aanmelden bij de heer Bijlsma,
Het Gulik 8.

Oriënteringsrit per fiets voor 15-jarigen en ouderen. Men kan zich
opgeven op het schoolplein achter de openbare lagere school in het
dorp, vanwaar ook wordt gestart.
De prijzen voor deze groep worden om 16.30 uur in de zaal van
hotel Bakker uitgereikt.

Vogelschieten voor dames en heren aan de Horsterkamp. Wie wordt
dit jaar Vordense Schutterskoning of wordt het ditmaal een Schut-
terskoningin? Gelegenheid tot buksschieten, personele baan en vrije
baan. Om 16.30 uur wordt in zaal Bakker de Schutterskoning uit-
geroepen en vindt de prijsuitreiking plaats.

De VAMC „De Graafschaprijders" organiseert op het terrein van
Gosselink aan de Raadhuisstraat behendigheids-rekordwedstrijden.
Er zal voor de eerste maal een treffen plaats vinden tussen de Vor-
dense jeugd beneden 16 jaar.

De aanspanning ,,In de Reep'n" Vorden en omstreken heeft een rij-
toer gepland voor bewoners van De Wehme met de Schutterskoning
en eventueel het bestuur van de Oranjevereniging. Route vanaf
De Wehme: Raadhuisstraat, Het Hoge, Berend van Hackfortweg,
De Boonk, Het Jebbink, Mispelkampdijk, Het Wiemelink, De Boonk
Het Jebbink, Burg. Galléestraat, Enkweg, Groeneweg, Wilhelmina- ̂
laan, Stationsweg, de Horsterkamp, Prins Alexanderlaan, Burg. ̂ |
Van Arkelplein, Staringstraat, De Wehme.

Van 15.30—18.00 uur in zaal Smit dansen voor verloofden en gehuw-
den met muziek van The Rhytme Stars.

De kinderen die op school vrijkaartjes voor de draaimolen hebben
ontvangen, moeten deze vóór 16.00 uur hebben gebruikt.

Tot 16.30 uur Rad van Avontuur op het Marktplein, leuke attrak-
ties voor de kinderen met mooie prijzen. De opbrengst is bestemd
voor de financiering van rekreatie-avonden in het streekziekenhuis
Het Nieuwe Spittaal.

Huldiging Schutterskoning in zaal hotel Bakker. Prijsuitreiking
aan de winnaars van de Oriënteringsrit voor 15-jarigen en ouderen.

AVONDPROGRAMMA:
1. Vanaf 19.00 tot 24.00 uur is er gelegenheid tot dansen in zaal Smit voor ver-

loofden en gehuwden met muziek van The Rhytme Stars.
2. Oranjebal in café Eykelkamp 't Medler voor verloofden en gehuwden. Hier

speelt vanaf 19.30 uur het dansorkest The Moodchers.
3. Om 20.00 uur treedt in het Jeugdcentrum de groep „Shed Libation" op. En-

treeprijs voor leden ƒ 3,50 en voor niet-leden ƒ 5, — .
4. In bodega 't Pantoffeltje wordt 's middags en 's avonds dansmuziek gebracht

door het trio De Transito's.
Zo is er dus voor de danslustigen voldoende gelegenheid deze feestdag op prettige
wijze te besluiten. Gedurende de gehele dag is er medewerking van de beide mu-
ziekkorpsen Sursum Corda en Concordia.

Dorpscentrum
kost Vorden
ton per jaar
Het jaarlijkse exploitatietekort van het toe-
komstige dorpscentrum in Vorden wordt
geraamd op ƒ 102.970,—. Het gemeentebe-
stuur is bereid dit tekort te dekken hoewel
er enige ongerustheid is over de stijging
van het bedrag tot maximaal 15 gulden
per inwoner.
Dit schrijven B&W in hun pre-advies aan
de raad, waarin verder wordt voorgesteld
het huidige gemeentehuis, dat straks de
bestemming dorpscentrum krflgt, aan de
Stichting Dorpscentrum te verkopen voor
ƒ 250.000,—. De kosten van nieuwbouw en
verbouw van het huidige gemeentehuis tot
dorpscentrum zijn, inklusief inrichtingskos-
ten, geraamd op ƒ 1.757.500,—. Hierin
draagt de gemeente bij met een bedrag van
ƒ 240.000,— dat reeds is gereserveerd, de
bevolking ƒ 50.000,— en de provincie een
bedrag van ƒ 517.000,—. De Stichting
Dorpscentrum zal zelf nog een bedrag van
ƒ 950.000,— moeten financieren.
B&W stellen de raad, die hierover dinsdag-
avond 3 mei gaat vergaderen, voor rente en
aflossing van de geldlening te garanderen.
Echter onder de voorwaarden, dat het ge-
bouw open staat voor de gehele Vordense
bevolking, inklusief de jeugd, dat de sta-
tuten de goedkeuring behoeven van de
raad, dat over de buffetexploitatie overleg
wordt gepleegd met de plaatselijke horeca
en over de gelegenheden waarbij alkoho.
lische dranken worden geschonken, dat de
bedragen van de zaalhuur de instemming
van B&W vereisen en dat de raad bevoegd
is twee bestuursleden aan te wflzen.
In de exploitatie-opzet wordt uitgegaan
van een vergoeding voor de gymnastiek
voor het basisonderwijs van ƒ 43.000,— van
een verhuur zalen van ƒ 25.000,— 'en een
netto-opbrengst bar van ƒ 20.000,—.

Poppenkast
Op woensdagmiddag 4 mei zal er voor de
kleuters weer een poppenkastvoorstelling
worden gegeven in de Openbare Bibliotheek

Ondertrouwd: H. Smallegoor en D. W.
Stokkink.
Overleden: R. J. Kranenburg, 82 jaar; W.
Koenhen-Klein Lenderink, 77 jaar.

Modeshow
viel in de smaak
De talrijke dames die aanwezig wa-
ren bij de door een aantal Vordense
winkeliers in hotel Bakker georganiseerde
modeshow, wachtte een prettige verrassing.
Daar was nl. niemand minder dan Shehe-
razade de bekende korte verhalenschrijfster
van Libelle aanwezig. Na een kort ope-
ningswoord door speakster mevr. Ardech
uit Aalten, verkreeg Sheherazade (mevr.
Racké) het woord. Op haar eigen wijze gaf
ze de aanwezigen informatie over de be-
stemming van de opbrengst van deze avond
nl. het Holy Spirit Hospital in Bombay.
Daarna konden de huisvrouwen uit Aalten
die hier de rol van mannequin vervulden,
hun beste beentje voorzetten. De firma Dij-
kerman had op uitstekende wflze de zaal
een sfeervol aanzien gegeven. Mede daar.
door oogsten de dames met hun diverse
kreaties van de firma Lammers (dames-
mode, speciaal grote maten) en de firma
Van Lochem (jonge mode) bijzonder veel
sukses. Al valt de hoofdtoon van de kleu-
ren dit voorjaar op khaki en legergroen,
ook andere kleuren als wit, zwart, blauw,
rood doen nog volop mee terwijl de jeans

VOOR DE ZEVENDE MAAL KAMPIOEN

Het oude elftal van de voetbalvereniging Vorden, Vorden 9, werd kampioen op zondag 17 april jl. van de 4e klasse
GVB. Dit elftal werd voor de zevende maal kampioen in haar elfjarige bestaan. Staande van links naar rechts W.
Buunk (leider), J. Teerink, Joh. Vriezekolk (mascotte), D. Eggink, H. Hartelman (penningmeester), J. ter Heurne,
Joh. Pardijs, A. Velhorst, J. Bosch (verzorger), W. Vruggink, J. Lindenschot (leider en scheidsrechter). Gehurkt
van links naar rechts Dr. Groot Jebbink, R. v. d. Vlekkert, J. Itothman (aanvoerder), H. Schouten, A. Dijkman,
J. Westerveld. Op deze foto ontbreekt speler A. Oplaat die door de griep was geveld.

nog steeds belangrijk is. De schoenmode
van de firma Wullink paste zich hier uit-
stekend bij aan. De heren- en jongenskle-
ding van de firma Van Lochem werd door
de dressman en niet te vergeten Hans op
prima wijze gebracht en liet ons zien dat
ook hier veel mogelijkheden zijn. Door de
firma Siemerink (opticien/ju weiier) wer-
den de diverse toiletjes kompleet gemaakt
met de bijpassende brilmonturen en siera-
den. Hierdoor kregen de dames mede door
de tassen van de firma Wullink een goed
beeld van totale mode.

In de pauze werden de dames getrakteerd
op koffie en uitstekende kruidkoek van de
firma Oplaat. Geen wonder dat al deze
faktoren het de dames bijzonder naar de
zin maakten en zo'n avond voor herhaling
vatbaar is.

Voetbal
VORDEN TE STERK VOOR
WINTERSWIJK

De moeilijkheden rondom de vorige week
gespeelde wedstrijd tussen VVG en Win-
terswijk hebben zijn uitwerking op het
team van Winterswijk niet gemist. Onder
meer doordat de ploeg twee spelers moest
missen, vanwege een schorsing, kon Vor-
den de belangrijke thuiswedstrijd op zijn
slofjes met 4—O winnen zodat de geel-
zwarten de KNVB binnen handbereik heb-
ben.
Vorden dat voor de rust speelde met de
wind in de rug, kreeg al snel een leuk op-
stekertje toen Geert Heersink uit een vrije
schop scoorde. De thuisklub bleef na dit
doelpunt de aanvallende ploeg. Er werd
over het algemeen goed samengespeeld,
Winterswijk daarentegen speelde zonder
geloof in eigen kunnen. Halverwege de Ie
helft soleerde Geert Heersink door de Win-
terswijkse defensie om vervolgens te scoren
2—0. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft viel er voor de vele toe-
schouwers niet veel meer te genieten. De
beslissing was voor rust immers gevallen.
Een kwartier na de rust werd het 3—O
toen een schuiver van Bert Vlogman van
richting werd veranderd. Vlak voor tijd
was het opnieuw Geert Heersink die via de
handen van de keeper scoorde 4—0.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen v.v. Vorden: Vorden—Winters-
wijk 4—0; Vorden 3—Be Quick 4 l—3; Sp.
Doesburg 4—Vorden 4 2—6; Loenermark
5—Vorden 5 2—2; Vorden 6—Warnsveldse
Boys 3 O—3; Vorden 7—Sp. Lochem 7 3—l
Sp. Lochem 9—Vorden 8 5—1.

Uitslagen s.v. Ratti afdeling zaterdag: Rat-
ti 3—Gazelle Nieuwland 4 3—1; Ratti Al—
AZC Al 3—2. Uitslagen afdeling zondag:
Warnsveldse Boys l—Ratti l O—1; Ratti 2
—Oeken 6 l—2.

Programma v.v. Vorden: Vorden l—VVG
1; Erica 5—Vorden 3; Vorden 4—Erica 4;
Zutphen 4—Vorden 5; Vorden 6—Be Quick
5; Vorden 7—Zutphania 6; AZC 7—Vorden
8.
Indien Vorden l a.s. zondag l punt weet te
behalen in het treffen tegen WG dan is het

zeker van een plaats in de 4e klas KNVB.
Mocht dit gebeuren dan zal er die avond in
de kantine het nodige te doen zijn.

Programma s.v. Ratti afdeling zaterdag:
alle elftallen vrij. Afdeling zondag: Keyen-
borgse Boys l—Ratti 1; Ratti 2—Zutphen
6.

UiïSagen volleybalvereniging Dash 18 april
heren: Dash 3—Hansa 7 l—2; dames: Dash
l—Wilp l 2—2; Dash 2—SVS 3 l—3; Dash
3—Hansa 2 0—3; 21 april dames: SVS 2—
Dash l 2—2; 25 april dames: Dash l—

l 3—0. Deze wedstrijd werd
overtuigend spel door Dash ruim-

schoots gewonnen ondanks invalsters als
gevolg van ziekte. 25 april dames: Dash 2
—Olympia O—3 het Olympia.team was in
alle opzichten sterker en won verdiend. 25
april meisjes: Hansa A—Dash B 3—0; he-
ren: Dash 2—WIK 3 O—3 de laatste wed-
strijd was het aankijken alleszins waard. De
eerste twee sets werden op het nippertje
door WIK gewonnen. Het Dash-team gaf
goed tegenspel maar kan nu helaas het
kampioenschap wel vergeten.

Programma 2 mei Zutphen meisjes: Dash—
Bruvoc; dames: Hansa l—Dash 1; heren:
Dash 3—Valto 3; dames: Dash 4—Valto 2;
dames: Dash 3—Wilhelmina 3; heren: Ak-
tief—Dash 2. Vorden meisjes: Dash A—
Bruvoc; jongens: Dash—Bruvoc.

Paardesport
PONYKL.UB DE GRAAFSCHAP

Op zaterdag 23 april namen de Vordense
ponyruitertjes deel aan een streekkonkoers
van de ponyklub Sint Steffenrijders Laren.
Hier werd Janet Klein Haneveld met Po-
laris 4e in de ind. dressuur L 2 in ring 8.
Zij werd 3e in het L-springen kateg. B.
Wim Lenselink met Sulvius werd in ring 3
van de individuele dressuur 5e en haalde
de 4e prijs in het L-springen kategorie C.
Alfred Schepers met Carolien behaalde 60
punten in de B2 dressuurproef, voldoende
om overgeplaatst te worden naar de L-dres-
suur.

Waterpolo
WINST EN VERLIES VOOR VORDEN

Het eerste dameszevental van Vorden
heeft de kompetitiewedstrijd tegen Dior l
uit Loenen op het nippertje met 3—2 ge-
wonnen. In de eerste helft was Vorden be-
duidend beter en nam de ploeg door een
doelpunt van Marleen Sikkens een l—O
voorsprong. Nog voor de rust bracht An-
neke Sikkens de stand middels een straf-
worp op 2—0. Na de rust kwam Dior ver-
rassend sterk terug en werd de achter-
stand geheel weggewerkt. Zelfs kregen de
dames uit Loenen een unieke kans om Vor-
den op achterstand te zetten, een toegeken-
de strafworp werd echter door Rinie Teu-
nissen bekwaam gestopt, nl de slotfase
scoorde Jet Smit het winnende doelpunt
3—2.

De heren van Vorden verloren in Zwolle
met 3—6 van WZC uit Wijhe. In de eerste
periode nam WZC een O—2 voorsprong,
waarna Arjan Mengerink een strafworp
miste. In de tweed eperiode verkleinde Ar-
jan Mengerink de achterstand ,maar toen
was het inmiddels al O—4. In de derde
speelperiode deed WZC het wat kalmer aan

maar wist niettemin tvAemaal te scoren.
In de laatste speelperiode gaf Arjan Men-
gerink de stand nog een enigszins drage-
lijk aanzien door tweemaal achtereen op
fraaie wijze te scoren 3—6.
Het tweede team won de belangrijke de-
gradatiewedstrijd tegen Brummen 2 met
4—2.

Motorsport
SPANNENDE CROSSWEDSTRIJDEN

Op het circuit Delden werd zaterdagmiddag
de eerste onderlinge klubwedstrijd van de
Vordense motorklub De Graafschaprjjders
gehouden.
In de A-klasse kwamen de startbewijshou-
ders van de KNMV in het strijdperk. Jan
Ellenkamp werd op Maico de glorieuze
winnaar; 2. Jan Klein Brinke, Maico; 3.
Jan Broekhof, Maico; 4. Henk Hellegers,
Maico; 5. Joh. Bijenhof, Husqvarna; 6. Jan
Dinkelman, Honda; 7. Gerrit Ligtenberg,
Maico; 8. Joop Wuestenenk, Maico; 9. Jan
Kleinhesselink, Honda.
B-klasse (alle overige rijders): 1. Gerrit
Wentink, Maico; 2. Ab Boesveld, Maico; 3.
Herman Berenschot, Susuki; 4. Herman
Groot Nuelend, Maico; 5. Dick Pardijs,
Montesa; 6. Ben Braakhekke, CCM; 7. Ma-
rinus Visser, Maico; 8. Tonnie Harmsen,
Maico; 9. Jan Willemsen, Montesa.
Klasse jeugd (bromfietsen): 1. Rolf Ooste-
rink; 2. Hans Jurriens; 3. Wim Arendsen;
4. Jan Brunsveld; 5. Erik Bulten.
Klasse jeugd (tot en met 125 cc): 1. Je-
roen de Jong; 2. Leo van Zantvoort.

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMPETITD3

Voor de onderling edamkompetitie van de
Vordense damklub DCV werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: Dimmendaal—•
Masselink l—1; Rossel—Ruesink O—2;
Lammers—Wiersma 2—0; Hoenink—Gro-
tenhuis 0—2.
Vrijdagavond 29 april speelt het eerste
tiental met reserves van DCV tegen Denk
& Zet l uit Laren. In verband met het 40-
jarig bestaan organiseert deze vereniging
namelijk een nederlaagtoernooi. De ploeg
die D&Z de grootste nederlaag toebrengt
komt in het bezit van een fraaie beker.

Volkorenbrood
geen dikdoener
In geen enkel dieet ontbreekt het
graan. Brood van de hele tarwekor-
rel gebakken - het volkorenbrood - is
dan ook geknipt voor slankmoedi-
gen: het geeft de bouwstoffen over-
vloedig en de calorieën mondjesmaat.
Wie zijn maal doet met volkoren,
brood van een Echte Bakker, eet be-
wust naar hartelust . . . vers van uw
Warme Bakker:

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384
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OT NIEUWS!
Vanaf zaterdag 30 april kunnen wij al Ie leverbare

single's, Lp's
en muziekcassettes

voorzover niet voorradig, snel bestellen en snel leveren !

Tevens hebben wij de

top 40, tipparade
en Lp top 50

voorradig welke u exklusief voor Yord en aan onze platenbar kunt beluisteren

Ter gelegenheid hiervan hebben wij e nkele aanbiedingen:

Oerend hard A Ar.
van NORMAAL 3 95
van 5,85 voor slechts

ALLE SINGLE'S
in de week van 30 april tot 7 mei
van 5,85 voor slechts

RADIO-TV-GRAMMOFOONPLATEN SPECIAALZAAK

Stationsweg l - Yorden - Telefoon 2577

DE ENIGE „ECHTE" GRAMMOFOON PLATENZAAK VAN YORDEN

Discount Centfum
3-2-1 RIB-BANKSTEL

kleur: nègre, normale prijs 1895,

Discount-prijs 1795,-

MODERNE EETHOEK
zwart essen, normale prijs 1050,

Discount-prijs 895,-

WANDMEUBEL
prachtig zwart essen 250 breed
normale prijs 925,—

Discount-prijs 795,-

ECHT LEREN FAUTEUILS
chroom frame, normale prijs 370,—

Discount-prijs 295,-

SLAAPKAMER
zwart essen, 140 x 200 cm kompleet
met bovenbouw en verlichting
normale prijs 450,—

Discount-prijs 395,-

Voor al uw

BINNEN- EN BUITENZONWERING
natuurlijk ook naar uw voordeelcen-
trum

Discountcentrum

Dorpsstraat 29 - Ruurlo - Telefoon 05735-1361

Bij-de-tijdse herenmode
KOSTUUMS
Oxford, Dick Holthaus, Duitse fabrikaten

van 247,50 - 395,-

PANTALONS
voor iedere maat en figuur in klassiek en zeer modisch

vanaf 49,50

KOLBERTS
in unie o.a. zwart, marine, bruin, groen, beige, tweeds
en ruiten

vanaf 69,50

Grote sortering vesten, pullovers en
T-shirts

SPIJKERBROEKEN
in denim, streep en legergroen

vanaf 39,50

RUURLO

DRUKWERK
in offset en boekdruk

Kleurendruk of zwart
D

Vraag eens vrijblijvend
advies en prijs

DRUKKERIJ WEEVERS B.V,
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Krijgt u een nieuwe woning, of wilt
u uw interieur vernieuwen?

Kom dan eens bij ons binnen. U .zult
versteld staan van onze uitgebreide
kollektie

meubelen,
tapijt en
gordijnstoffen
zeer goed en niet duur

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Voor komplete

broeikassen
al vanaf 580,-

HENK VAN ARK
Telefoon 1544

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

JAPONNEN
in allerlei kleuren, zwierige modellen
van 34—52

vanaf 35,-

Enorme goede sortering in klassieke
modellen en grote maten

vanaf 89,50

REGENMANTELS
te kust en te keur in kaki, beige,
marine, zwart, bruin, kobalt, RAF,
groen van 38—52

vanaf 89,50

RUURLO

PRIJSVERLAGING

bode

Koninginnedag vanaf 9.00 uur
's morgens

geopend
's middags en 's avonds

dansmuziek
met medewerking van het trio

DE TRANSITO'S

J SUPERBENZINE
goedkoper dan u
denkt!

Tankstation
KEUNE
Ntfverheidsweg, Vorden

STAALSTRAJLEN
Wfl maken van otid weer
nieuw, ook hout en antiek.
A. M. Heuvelink, Metaal-
waren, Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

Tijdelijk verlaagde prijzen voor Erres
en Schaub Lorenz kleurentelevisies

Erres grootbeeld kleurentelevisie
voorzien van een 66 cm beeldbuis, 12
tiptoetsen, aansluiting voor extra
luidspreker en hoofdtelefoon
van 2545,— tijdelijk ......... 2085,—

Schaub Lorenz kleurentelevisie
model 1844, 66 cm grootbeeld
van 2428,— tijdelijk ............ 1998,—
model 1849, 66 cm grootbeeld met af-
standbediening
van 2658,— tijdelijk ......... 2198,—

model 1842, 51 cm beeld
van 1798,— tydeUjk . ........ 1499,—

model 1843, 51 cm beeld met
afstandbediening
van 1898,— tijdelijk ......... 1599,—

— Bovendien inruil mogelijk
- Volledige garantie. Vraag naar

onze meerjaren garantieregeling

- Bij storingen eigen technische
dienst met vlug terug service

Voor beeld en geluid

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Dames,
hartveroverende charmante

BEDRUKTE BIKINI'S
van lycra, verkrijgbaar in vele mo-
dekleuren.

Heren,
bij-de-tijdse lycra

HERENZWEMBROEKEN
met duikkoord in vele modekleuren
voorradig.

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

Zaterdag 30 april:

Oranjebal
aanvang 7.30 uur.

Hotel Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Telef. 05753-1212

Brood
altijd vers bij

„'t Winkeltje"
A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Telefoon 1877


