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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Koningin Juliana en Mr. Pieter van Vollenhoven 30 april jarig Nieuws
van de Kerken
GAST AAN TAFEL
Novib heeft eens uitgerekend dat, om een
derde wereldbewoner niet te laten verhongeren, sledhits 30 cent per dag nodig is.
Daaruit ontstond 12% jaar geleden het initiatief „Gast aan Tafel". Ben initiatief dat
een begrip geworden is. Door iedere dag
30 cent bij te dragen steunen zij een medemens. Op korte korte termijn, door voor dat
bedrag eten te laten zenden. Op langere
termijn om materiaal mee aan te schaffen
waarmee men de grond geschikt kan maken om zélf eten te verbouwen.
Zo simpel is het, zegt Novib, om wat voor
anderen te betekenen, om heit anderen mogelrjlk te maken tot een menswaardig bestaan te komen. Een paar voorbeelden uit
het jaarverslag:
Haïti: huishoudicursussen. Bijdrage ƒ 784,—.
Brazilië: een hulpcentnum in de sloppen
van Rio de Janeiro, opgezet door pater Gijsen, een bijdrage van ƒ 30.000,—.
Sri Lanka: heit opzetten van kleuterscholen met Meraan gekoppeld een gemeenschapskeuken, waar aan kinderen tot 10
jaar, aanstaande moeders en invaliden één
maaltijd per dag wordt verstrekt. Ter financiering van 22 van deze centra ƒ 60.000.
Vietnam: aansdhaf van een mobiele sociaal
medische kliniek. Een bijdrage van
ƒ 400.000,—.

De LocMieed-affaire waarin prins Bernhard
op zo'n onvenkwiikkelgike manier in verzeild is geraakt zal odk onze koningin
moedUJke uren hebben bezorgd. Haar warme meniseltjike gevoed, waarvan zij in het
verleden blijk heeft gegeven te bezitten, zal
ook haar parten hebben gespeeld toen haar
eohit^genoot op zo'n genadeloze manier werd
aangevallen over vermeende in het verleden
gemaakte fouten.
Er heeft echter in het verleden wel vaker

een republikeins briesje over ons land ge- Bernhard in goede gemoedsrust deze dag
waaid, dat altijd weer zeer spoedig ging mogen vieren en hopelijk met een ouderwets
liggen. Het Nederlandse volkt is zo ver- Oranje-zonnetje.
groeid met zijn vorstenhuis dat deze band
wel tegen een stootje kan.
Omdat de verjaardag van mr. Pieter van
Velen zullen daarom weer op Koninginne- yollenihoven met die van de koningin verdag de vorstin - die dan 67 jaar wordt deze altijd enigszins onopvallend. Wij
hun eerbied en liefde tonen door het schenin ons blad echter ook de echtgenoot
ken van vele cadeaus en het meedoen aan van prinses Mangriet hartelijk geluk wenhet defilé.
t sen met zjjn 37ste verjaardag.
Wij hopen dat de koningin en ook prins
(Nadruk verboden)

GEMEENTENIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van
16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen
aan de orde:
1. Verordening op de Kampeerplaatsen en
op de Kampeermiddelen
2. Dodenherdenklng 1940-1945
Ad 1.
Verordening op de Kampeerplaatsen en
Kampeermiddelen
Zoals u wellicht bekend zal izjjn, is het kamperen in de gemeenite Vorden geregeld in
de op l aprtll 1975 van kracht geworden
,,Verordening op de (kampeenplaa'tsen en op
de kampeermiddelen". Derhalve is per geHjke datum voor de gemeente Vorden de
provinciale Caravans-, Ligschepen- en Tentenvenondening Gelderland 1972 komen te
vervallen. Alle aanvragen omtrent standplaatsen voor (tourcaravans en itenten 'zullen aan de thans geldende gemeentelijke
verordening -worden getoetst.
In onderhavige verordening is geen definitie van het begrip „kamperen" opgenomen.
Wel wonden regelen gesteld ten aanzien
van het gebruik van een kampeermiddel.
Wat onder een [kampeermiddel moet worden versitaan wordt in het onderhavige artikel uitvoerig omschreven. Ook is een definitie (gegeven van de term „Kampeerplaats". Er is daarbjj gestreefd naar een cao
goed mogelijke aansluiting fojj de definitie
die voor ddt [begrip wondt igegeven in de
Wet hygiëne Kampeenplaatsen.
De gebezigde omschrijving is zo ruim, dat
daaronder ook valt het erf van een boerdery waarop de rechthebbende gelegenheid
geeft tolt (het plaatsen van tenten of caravans. Ook een Ikampeenboerderij, een 'kamphuis of een jeugdherberg valt er onder. Uitgezonderd izjjn echter hotels, pensions, woningen en rekreatiewoonvenbljjven (waaronder sta-caravans).
Krachtens de verordening op de rekreatiewoonverlbiyven is voor het plaatsen van een
sta-caravan een bouwvergunning vereist.
AJls 'gevolg daarvan valt dit (kampeermiddel niet Onder de werking van de Verordening op de iKampeeriplaatsen en op de Kampeermiddelen.
De verordening regelt niet alleen kamperen maar ook het plaatsen of geplaatst
hebben van kampeermiddelen, ongeacht het
doel waarvoor dat geschiedt. Het is algemeen verboden om kampeermiddelen te
plaatsen of geplaatst te hebben in de openlucht. Op dat verbod (bestaan echter belangrijke uitzonderingen. Zo is het uiteraard
niet van itoepassing voorzover het betreft
het plaatsen of geplaatst hebben van kampeermiddelen op een kampeerplaats waarvoor een ikampeer-expMtatie-vergunning is
verleend. Ook Is het toegestaan ten hoogste

één kampeermiddel te (plaatsen bjj een woning, voorzover dat tenmdnslte niet anderszins (bijvoorbeeld (bij gemeentelijk bestemmingsplan, verboden is, en mits niet zichtbaar vanaf de openbare weg of niet langer
dan 48 .uur achtereen. De ontheffing van
het verbod is (beperkt tot één tent, een
vouwwagen of één tourcaravan.
Ook bestaat de mogelijlkheid om aan verschillende groepen van kampeerders en
voor individuele ikampeerders ontheffing te
verlenen. Gedacht is hierbij aan jeugdgroepen als padvinders, aan werkkampen, Jandgoedlkampen, kampeerterreinen van organisaties op het gebied van het kamperen enz.
De eventuele vrflstellinig zal worden verleend aan de rechthebbende op het terrein
waarop wordt (gekampeerd. Het is in beginsel mogelijk dat deze 'vrijstelling wordt
verleend (buiten tofl bestemmingsplan of anderszins bi} raadsbesluit aangewezen gebied.
Afzonderlijk moet in dit verband nog melding worden gemaakt van de voormalige
paspoorifcterreinen, toegankelijk voor de gekwalificeerde groep van houders van voormalige kamipeenpaspoonten. De bestaande
kampeenpasipoorten worden ingevolge het
overgangsrecht igeacht een vergunning te
hebben op grond van deze verordening1.
Voor nieuwe terreinen van deze categorie
zal een gewone exploitatievergunning moeten worden aangevraagd, waarbij ondermeer zal moeten worden voldaan aan de
eis dat hét terrein moeit passen in een bestemmingsplan of naar verwachting in een
bestemmingsplan zal worden opgenomen.
Waar dit niet mogelijk is kan voor eventueel nieuwe vestigingen van deze aard een
vrtjstelling worden verleend. Het betreft
hier het zgn. toentsitisch kamperen, dat wil
zeggen het innemen van een standplaats
met een tent of tourcaravan voor een korte
periode. Een periode die varieert van minimaal twee dagen (één overnachting) wanneer het betreft pasisanlten, tot 4 weken.
Deze lange periode komt overeen met een
(lange) gezinsvakantie. Hierbij zijn uitdrukkeljjk andere kampeermiddelen dan de
genoemde en het innemen van vaste standplaatsen uitgesloten.
Voor het kamperen met meer dan één tourcaravan c.q. tent dient bg het college van
burgemeester en wethouders een bijzondere
exploitatievergunning te worden aangevraagd. Sen dergelijke bijzondere exploitatievergunning zal in de regel worden verleend voor kampeenplaatsen in gebieden
waar het bestemmingsplan niet uitdrukkeItfk in een zodanig gebruik van de grond
voorziet.
Niettemin is de mogelijkheid opengehouden,
dat dut wel het geval is. In ieder geval zal

het bestemmingsplan zich echter niet tegen
een zodanig gebruik mogen verzetten. Een
bijzondere kamipeerexipilioitatie-vergunning
kan uitsluitend worden verleend voor een
bepaalde periode. Voor nadere inlichtingen
omtrent het kamperen kunt u zich vervoegen bij de afd. II -ter gerneentesecnetarie.
Ad 2.
Nationale herdenking 1976
De nationale herdenking van allen, die
sinds 10 mei 1940, wanneer of waar ook ter
wereld, in het belang van het Koninkrijk
zijn gevallen, alsmede van allen, die door
oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen, zal dit jaar worden gehouden op
dinsdag 4 mei.
Het gemeentebestuur heeft besloten de
„stille (tocht" naar de algemene begraafplaats te laten vervallen, doch de herdenking op de algemene begraafplaats wel
doorgang te doen vinden.

Het programma voor deze dodenherdenking
is als volgt:
1. Van des avonds 18.00 uur af tot zonsondergang zullen van alle openbare gebouwen in Vonden de vlaggen halfstok
wonden gehangen. Pantikulieren worden
verzocht dit eveneens te doen.
2. Van 19.45 uur af tot 30 seconden voor
20.00 uur zal de torenklok van de N.H.
kerk wonden geluid.
3. Zij, die aan de herdenking willen deelnemen wonden verzocht om uiterlijk
19.45 uur bij de ingang van de algemene
begraafplaats aanwezig te zgn, waarna
men zich gezamenlijk naar de graven
van de geallieerde bondgenoten en het
symbolische graf van hen die vielen uit
Vorden zal begeven. Op deze graven zal
door de burgemeester namens het gemeeratebesltuur van Vonden een krans
worden gelegd.
4. Te 20.00 uur tot 2 minuten daarna, zal
valkomen stilte in acht wonden genomen. De pledhtiglheid wondt hierna met
een kort lied, te zingen door het Vordens Mannenkoor, besloten.
5. Het brengen van een eenvoudige hulde,
door het strooien van bloemen op de
graven is toegestaan.
Met het oog op het karakter van deze nationale herdenkingisavond zullen geen toestemmingen worden verleend tot het houden van openbare vermakelijkheden op de
avond van 4 mei.
De exploitatie van horecabedrjjven dient op
deze avond zodanig te geschieden dat hieraan elk vermakelrjkheidsaspekt ontbreekt.

Het gaat ons allemaal aan
De Novtib wil aan de aktie „Gast aan Tafel" een nog grotere bekendheid geven. Omdiat het een zaak is die ons allen raakt. In
de week van 3 tot9 mei voert Novib een
uitgebreide voonHohtingsaktie. Mede door
de steun van Unesco en Unicef rekent de
Novib er op dat daardoor ddt jaar tenminste zo'n 300.000 nieuwe gastheren en -/vrouwen een symbolische gast aan tafel zullen
vragen. Door 30 cent per dag, of ƒ27,—
per kwartaal bjj te dragen.
Het contact-adres voor Vorden Is
familie KrajenbrinJk, Ruurloseweg 19.
Op dat a^lres zijn ook nog spaar-kartonneijgibaar. Velen hebben thuis al
>U3je. (Meegenomen uit de Herv.
sns de Bidstond voor gewas en ar•eren: tijdens de Dankdienst voor
arbeid, begin november),
de Novib (Nederlandse OrganiOntwiktkelingssamenwerktnig),
enlbungstraat 6, Den Haag. Telefoon 070-325850. Giro 645300.
Gast aan Tafel, een aktie van Novib, Unesco en Unicef.
EEN JEUGDDIENST IN MEI VOOR MIJ
Op de eerste zondag in de maand mei, a.s.
zondag 2 mei, zal er 's morgens een jeugddienst gehouden worden in de Hervormde
dorpskerk. Deze jeugddienst wil in woorden en Mederen en gedichten graag aanknopen bij het nieuwe, het nieuwe levensgevoel dat de meinmaand mij en u geeft.
Vele, vele (liederen bezingen de mooie
maand mei. Hopsa, heisa-sa, 't is in de
maand van mei!
Is er en komt er wat nieuws? Brengt de
Byibël, het Evangelie van Jezus Christus
wat NIEUWS? Kfiken we vol verwachting
udt naar HET NIEUWE? Of zfln we van
die achteruit-Jlqjkers? (Nostalgie). Trekken
we het verleden in het heden naar ons toe?
Trekken we het verleden uit z'n verband
en trekken we de lijnen niet door naar de
toekomst ?
Aan deze jeugddienst hopen mee te werken
het Jeuigdikoor en ook de Jeugdkerk. Wilt u
het Liedboek voor de kerken meebrengen.
U heeft het wel nodig. De preek zal dit
keer echt kort zfln. Voorganger: ds. Krajenibrink.
Thema: „Een nieuwe lente, een nieuw geluid".
Zondagmorgen 2 mei: een jeugddienst in
mei voor mij, voor u, voor jou. Plaats: Herv.
kerk te Vorden. Iedereen is er reuze welkom!

UITSCHIETER
VAN DE WEEK
van donderdag
tot donderdag

HERENKOSTUUMS
POLYESTER DENIM
voor uw vrije tijd en
vakantie.
Zolang de voorraad strekt

f 100,Alleen bij

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdienöten
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 2 mei: 10.00 uur ds. J. C. KrajenbrinJk, Jeugddienist mjmjv. Jeugdkoor en
Jeugdkerk; 19.00 uur ds. J. Veenendaal
GEREFORMEERDE KERK VORDEN

Zondag 2 mei: 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier, kdndernevendienst klassen l, 2 en 3;
19.00 uur ds. A. A. Nottelman te Lichtenvoorde
R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche) ; door de week woensdag om 19.30 uur.
R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door
de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
vrijdagmorgen om 8 uur.
ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrijd. 18 tot zond. 23 u. (ook 30 april):
dokter Van Tongeren, tel. 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelflk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week ran 'B avonds 7
tot 's morgens 7 uur
dr. J. Wechgelaer, tel. 1566
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkgebouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur wflkzusters en uitlenen verpleegkundige
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 feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitsluitend spoedreccepten.
TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon in de week van
2^5 tot 8^5 mevr. Gulle, tel. 2151
BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. BQ
geen gehoor kan het politleburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931.
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrfldag 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 bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistorlekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 0576015603. Openingstijden: ma., di., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gessloten.
SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw.
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. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 x\
woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.
donderdag
10.00-13.00 u.
vrfldag
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 U.

A&O

waardebonartikel
op stuntprijsbon

HALLO ...
IS ER NOG IEMAND
DIE MEEKAN

Aanbieding

Aanbieding

Appelm

Tomaten

MET DEZE PRIJZEN?
GROTE HAGELWITTE

bloemkool
kilo

per stuk

250 gram

mm

K-G KOFFIE
vacuüm snelfrlter

STEVIGE ROYALE

RIB - HAAS

komkommer

karbonade

per stuk

kilo
Krat a 24 pijpjes

A & O PILS
SUPERVOORDEEL

MAGERE

LOMBART

runderlappen

handappelen

kilo

\V* kilo
CROX

HALVARINE
500 gram

MAGER

rundergehakt

BLOEMEN EN PLANTEN

TROSANJERS

500 gram

per bos

CACTUS
vanaf

VLEESWAREN:
HELE RING

leverworst
Gekookte ham
150 gram

400 gram

choc. hagel
melk en puur
VOOR DE AFWAS:

wm
4 FLESSEN

Grand vin rosé

Presto

voor

Boterhamworst

flakon van 120 voor

Ml

200 gram

4 ROLLEN

DRIEHOEK

Popla 1000

vloeibare zeep

Rosbief
100 gram

van 176 voor

voor
•BB

Fles
DRAAGKARTON

FLEURIL
SUPERVOORDEEL

lim.siroop
van 132 voor

liter

mm

5 heerlijke

KASSAKOOPJE:

van 149 voor

LEVERPASTEI
3 blikjes

karnemelk

mmm
mergpijpjes

UNOX FIJNSTE

VERSE

Liferpak
GOUDAPPELTJE

of
APPELSIENTJE

BELLEBLAASPOTJE

A&O,meer
dan alleen maar

voordelig

ROZIJNENBROOD
A&O

BROODJES
8 HOTELvan 103 voor

UPDRINK of
COLA
2 liter

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Met vreugde en dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte
van ons dochtertje en
zusje
Gerda Wilhelmina
Hendrika

FLORIJN
VIEUX

G. Weulen Kranenbarg
H. M. Weulen Kranenbarg-Vleming
Marianne
Vorden, 21 april 1976
Ruurloseweg 45

Wij noemen hem
JEROEN
Tonnie en Annie
Bleumink-Niessink
Vorden, 21 april 1976
Kerkhoflaan 7

FLORIJN

Het bestuur van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen afd. Vorden
dankt u hartelijk voor de
betoonde belangstelling
bij de herdenking van
haar 25-jarig jubileum.

Jonge genever
liter voor

•»«

KONINGINNEDAG
Dr. STERRINGA
GEEN DIENST
Uitsluitend voor spoedgevallen dr. Van Tongeren, telefoon 1678

DOYER EN VAN DEVENTER

Berenburg
liter van 11,95 voor

Te koop: l z.g.a.n. luxaflex, breed 2,96 m.
Het Elshof l, Vorden,
telefoon 2453
Te koop: een meisjesfiets.
6-8 jaar. Prins Bernhardweg 13, Vorden

Kruidenbitter

25

MET GRATIS GLAS

Te koop: jongensfiets,
bandenmaat 24 x iVe.
Beerning, Raadhuisstraat
Vorden. tel. 1462
Oppas gevraagd voor
kind van plm. V/2 jaar
17.30 tot 19.00 uur
4 dagen per week.
evr. Westerik, Oude
Zutphenseweg 9 tel. 2254

Bootz likeuren

Weggelopen: pauwhaan
en hen. Graag inlichting^wian Lichtenberg, tel.

diverse smaken

Vrijdag 30 april (Koninginnedag)

en

ORANJEBAL

BETSY BOOLTINK

Wij noemen haar
WILMA

Met dankbaarheid en
grote vreugde geven wij
u kennis van de geboorte
van ons zoontje
Johannes Hendrikus
Wilhelmus

CATZ van 12,75 voor

HANS VREEMAN

gaan trouwen donderdag 29 april 1976
om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Hengelo Gld.

voor gehuwden en
verloofden

U bent van harte welkom op de receptie
van 15.00 tot 16.30 uur in hotel
„De Eikenboom" te Keyenborg.

Muziek
„THE MOODCHERS"
aanvang 19.30 uur
Café-restaurant

Hertog Karel van Gelreweg 10, Vorden
Poelsweg 5, Keyenborg
Wij gaan wonen: Brinkerhof 13, Vorden

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

Inplaats van kaarten
GERRIT LUBBERS

U beliceft geen
Iep-sporter te zün

en
AGNES NIJENHUIS
gaan trouwen vrijdag 7 mei a.s. om
13.20 uur in het gemeentehuis te
Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Sint Antonius van Paduakerk te
Kranenburg.

Een korrekt kostuum en van top tot teen
sportief. Ontdek het aan de luchtige zomer
tweed en de vlotte belijning. Aan u de keus.

april 1976
Kervelseweg 7, Hengelo (Gld.)
Kostedeweg l, Kranenburg
Toekomstig adres: Brinkerhof 6, Vorden
Wij nodigen u uit op onze receptie van
16.00 tot 17.00 uur in zaal Schoenaker
te Kranenburg.

Inplaats van kaarten
Donderdag 29 april zijn wij 12/2 jaar
getrouwd.
Gelegenheid tot feliciteren van 17.30 - 19.00
uur in hotel Bakker te Vorden.
LEO EN RIET WESTERHOF
Vorden. april 1976
Pieter van Vollenhovenlaan 8

Inplaats van kaarten
Zaterdag l mei a.s.
deren en kleinkind
te herdenken.

A. L. G

n wij met onze kinons 40-jarig huwelijk
NHUYS

en
R. M. GROTENHUYS-BOERS

Tompoucen s stuks

Oplaat kruidkoek

235
345
198

Te koop: pick-up Dual
nr. 1214 4 maand oud
ƒ 125,—.J. Böhmer, Zutphenseweg 82, Vorden

Vorden, april 1976
Stationsweg 5

Te koop: l box en l kinderzitje voor op de fiets.
G. J. Schutte. Hengeloseweg 20

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 - 17.30
uur in café-restaurant „'t Wapen van 't Medler" (gebr. Eykelkamp), Ruurloseweg 114 te
Vorden.

IcKtiel en mode

/choolclermon

Te koop: Citroen 2CV4
in prima staat. Molenweg
8, Vorden, tel. 2231
Maandag 3 mei begint de
verkoop van de
weer begonnen.

Fruitcocktail
literblik

Afhalen UITSLUITEND
's morgens tussen 9-13.00
i m r. Door omstandigheden 's avonds alleen van
5-6 uur.

Mevr. Stoffels
^u'nhrnsewejr 4. Vorden
"Ir.foon 2367

DOBBELMAN BLAUW
&v ---C;,-

: •""' •

" lij

zeeppoeder

•rasusHi
verpleegsterdrop
3 rollen van 120 voor

Biologische boerderij bezorgd verse scharreleieren
18, melk 70. Tel. 1250
PAARDRIJDEN
lessen en buitenritten onder deskundige leiding.
Ook weekendritten.
DE HESSENKAMP
Vorden, tel. 1736 - 1737

Kamerbreed
Bij de Warme Bakker
naadloze gordijnen
van wand tot wand
• prachtige dessins van
ongekend formaat
• onderzomen zijn al
afgewerkt

komt u er achter
wat vers brood eigenlijk is i

• beslist niet duurder
dan gewone gordijnen
Redenen genoeg
om bij ons
binnen te stappen,

BAKKERIJ

WIM POLMAN
VORDEN, Dorpsstraat 22 Telefoon 05752-1314
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108
Telefoon 05750-17332

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

HEBT U OVERTOLLIGE SPULLETJES ?
Geeft niet wat het is, u
doet er de zwemklub een
plezier mee.
Belt u 2523 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

UNOX

Weense worstjes
van 169 voor

A&O

vruchtensinas

Monique
Styled by Rohde
Verlang kwaliteit.
Dit brengt het uitgebalanceerde pasvorm
en echt leder.

DAK VERNIEUWEN
OF REPAREREN ?
Dakbedekking aan
te brengen met
kwast, rol of spuit.
Voor elk dak.
VRAAG TEN HAVE
ADVIES
Telefoon 08350-3938
Te koop: prima snij-mais
Joh. Berenpas. Wichmondseweg 41, Hengelo,
telefoon 05753-1555

Fannv
Toch lief van GARANTvoetlekkere loopmode voor de
hele dag. Leder omtrokken
voetbed.
Irma
Met voetbed gaat het
makkelijker. Het modelletje staat
bovendien nog modieus.

WULLINK

Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4

-

VORDEN

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz

Verkoop maandag 3 mei

ARAL,

10-13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit
14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld
16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg
ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

Mag ik mij even aan U voorstellen?

Ik ben Ernst Beckx, de
nieuwe exploitant van
Aral Service Station
Zutphenseweg 30,Vorden.

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tropenschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en waterdicht), koppels enz.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.
Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

të&S£S%

vertrouwde handen is.

•>«•

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels. vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangea, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

bii mii n
^

'

Ontvangen: e^n prachtige partij nieuwe lage zwarte iongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge bruine schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen
Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

soortposter
(formaat «*«"£*„ de hele serie
P
S. U bij rmj komen;dan kun U^ ^
o, worden goe,

-aar

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

FA W, VEENSTRA EN ZN - VARSSEVELO
ENORME KEUZE

Telefoon 1451

de spaart voor een

hengelo <gid.>

tel.05753- 1461

Dansen
Ernst Beckx

30 april Koninginned.

Lemmon Five
2 MEI

LA MARA

Gevraagd: aardbeienplukkers van plm. half
juni tot plm. nalf juli
H. Weenk, Schuttestraat
12, Vorden. tel. 057526659

Grote sortering
^r ZWEMBROEKEN
^r ZWEMVLIEZEN

Fe koop gevraagd:
kasten, kisten, klok
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoeden-tijd-artikelen

£ DUIKBRILLEN
* ZWEMBANDEN
* SNORKELS

MAAS

Wapen- en Sporthandel

Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Zutphenseweg

Vorden

Te koop: spinazie- en
rabarber op bestelling.
H. Weenk, Schuttestraat
12, Vorden. tel. 057526659

Een jongen
kiest zijn eigen Meren
Visser
Een jongen hoef je over fijne kleren heus niets te
vertellen. Dat weet-ie zelf wel. Bij ons hoeft-ie maar te
kiezen. Alles nét even anders, helemaal bij-de-tijd.

Fortcx- de Juniortrend met 'n eigen aksent

VORDEN - TEL. (05752) 1381

VOOR GEHUWDEN / VERLOOFDEN
A.S. ZATERDAG 1 MEI

Muziek:
THE WANDERERS
Gelegenheid plaatsen te reserveren onder telefoonnummer 05735-1312

Een vertrouwd begrip:

Administratiekantoor
Vorden B.V.
direkteur: B. H. J. de Regt - Tel. 05752-1485
Gespecialiseerde adviseurs op accountancy- en fiskaal
gebied en automatisering

~l
TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

Donderdag 29 april 1976

38e jaargang iir. 8

RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

Koerselman \ /

cassettes
ZILVERWIT KDKLSTAA4.

Raad van Vorden akkoord met nieuwe subsidieverordening
De raad van Vorden ging dinsdagavond akkoord met de nieuwe saalbsddieverordenang,
waardoor de plaatselijke verenigingen meer
artmalag wordt geboden.
De heer J. F. Geerlken (GDA) was van mening1 dat door deze verordening belangrijke
verschuilen zjjn weggenomen, waarbij hij er
de nadruk oplegde dat de zelfwerkzaamheid
van de verenigingen moet blijven. Wel zou
hq graag verenigingen met een confessionele instelling ook in aanmerking wollen
laten komen voor subsidie.
Wethouder H. A. Bogohelman (WD) antwoordde hierop dat deze zgn. confessionele
verenigingen, wanneer zij behalve geestelifke aMiviteiten, ook andere lichamelijke
akrbSrtrtLtediten aan de dag leggen, beroep bij
de raald om subsidie kunnen doen. De heer
Geerfken pleitte voorts voor een gemeentelijlke garantie van renitie en aflossing met
betrekking tot de muziekverenigingen wannaar zij instrumenten gaan aanschaffen. Bij
deze laatste suggestie plaatste de heer Bogchelman een vraagteken. Dit met het oog
op de zelifwerkizaamheid die verenigingen
zgn inziens aan de dag behoren te leggen.
De heer J. Bosch (PvdA) was het wel met
de verordening eens, maar vroeg zich af
waarom deze verordening een jaar op zich
heeft moeten laten wachten. „Dat het subsidiebeleid voorheen onrechtvaardig was,
blijkt thans." „Het was een ingewikkelde
proiblematiek, dat veel tijd vergde, hoewel
ik wed van mening ben dat uit al de besprekingen die er zg"n geweest een beter
samenspel met de raad is voortgekomen,"
zo reageerde wethouder Bogohelman. „Het
„süeuteüiwerk" is tegengevallen, vandaar dat
het zo lang heeft geduurd, alvorens we met
deze verordening konden komen," zo vulde
burgemeester Vunderink aan.
De heer Bosch vond dat er toch nog bepaalde oribollijkheden in de verordening zaten. Hjj wees hierbij op die verenigingen
die buitengewone uitgaven hebben zoals b.v.
miuiziekvereniigingen. „Deze verenigingen
zijn duidelijk in het nadeel met b.v. een
voetbalvereniging, die gebruik mag maken
van gemeentelijke spontvelden. Ben ander
punt wat de heer Bosch niet zinde was de
kwestie van de „tekorten", waarbjj verenigingen voor subsidie in aanmerking komen
wanneer zg in de rode cijfers zitten. De
heer Bosch vond dit niet juist ten aanzien
van die verenigingen die steeds een zuinig
beleid voeren. Ten behoeve van de jeugd
zou de heer Bosch gaarne in de verordening een subsidie zien opgenomen voor
jeugdieMen(s). „Goede jeugdüeiding moeten we stimuleren," zo meende hij.
Wethouder Bogchelrnan achtte de tijd nog
niet rqp om in Vorden een jeugdleider aan
te stellen, terwijl hg zich verder een tegenstander .toonde om verenigingen die een
banksaldo kweken subsidie te geven. Hij
hoopte voorts dat wanneer de gemeente in
de rode cgfers zou komen (gelukkig is dit
in Vorden tot dusver niet het geval) de verenigingen dan ook zuinig zullen zgn.
De heer L. de Boer (Vordens Belang) was
van mening dat met deze verordening een
punt van gelgMieid is geschapen voor alle
verenigingen. „Dat de verordening niet volmaakt is zijn we ons bewust, alleen spijt
het mg dat er vooraf geen overleg is geweest met de culturele verenigingen. Dit
in tegenstelling met de sportverenigingen.
Geef ook deze culturele verenigingen inspraak," zo adviseerde hg.
De heer De Boer hoopte dat de verordening
in de loop van dit jaar geperfektioneerd
zal worden.
Burgemeester Vunderink deelde hierop mede dat het punt inspraak uitvoering in het
college aan de orde is geweest. „Maar hoever moet je gaan met inspraak geven," zo
vroeg hg zich af.
„Naar perfektionering blijven we in elk geval zoeken," zo zei de heer Vunderink, die
vervolgens de heer Bosch de toezegging
deed dat de door hem aangeroerde punten
in de eerstivolgende vergadering van de betrefende commissie aan de orde zullen worden gesteld. De raad zal dan zo spoedig
mjogelg'k geïnformeerd worden.

Huisvuil naar Lochem
Met ingang van l juli zal de gemeente Vorden gebruik gaan maken van de vuilnLsstontplaats in Ijoohem. Dit impliceert dat
het huisvuil en grofhuisvuil „meegegeven"
kan worden.
De heer J. F. Geerken (CDA) was ervan
overtuigd dat het met het ophalen van vuil
in het buitengebied (Hackfont, Delden) nog
niet zo goed loopt als B. en W. veronderstellen.
„Dat het bedrijfsvuil per l juli naar Lochem
gaat zie ik niet zo zitten. Het is niet ondenkbaar dat de bedrg'vien (waaronder de
boerenbedrijven) het vuil in de bossen zullen storten," zo zei de heer Geerken, waarbij hg doelde op de afisttand naar Lochem,
die voor velen een handicap zal vormen.
„Geef deze bedrijven de gelegenheid om het
vuil eens per maand of eens per drie maanden naar een bepaalde plak in Vorden te
brengen," zo stelde hij voor, waarbg de heer
Geerken van mening was dat i.d. de buitenwijken inspraak moet worden gegeven.
Wethouder Bannink (CDA) was van mening dat de mensen dut best onderling kunnen regelen. „Moet de gemeente voor deze
bedrijven in dienst treden? Best, maar
vraag niet wat het gaat kosten. Suggesties
zgn natuurlgk van haute welkom," aldus de
heer Bannink.
De heer Tjoonk (WD) stelde voor de mensen in het buitengebied een vergunning te
verstrekken, zodat ze bladeren, takken e.d.
zelf kunnen verbranden. „Laten ze het dan

opsparen tot Pasen, dan krggen we wellicht een paasvuur, dat miljoenen mensen
trekt," zo merkte de heer Bannink onder
veel gelach op. „Een vuurtje stoken is besldist onverantwoordelijk," luidde de reaktie
van de heer Lichtenberg (CDA), die er van
overtuigd was dat klandestien zal worden
gestort in de buitenwijken wanneer men
hier op Lochem is aangewezen. De heer
Geerken stelde voor om op bepaalde dagen
containers te plaatsen. B. en W. gaven de
raad te kennen dat een onderzoek zal worden ingesteld naar de mogelijkheden. Eerst
dan zou kunnen worden overwogen een
enquête onder de bevolking in het buitengebied te houden.

Judozaaltje
De heer D. L. Smit aan de MJolenweg zou
gaarne een judozaal willen bouwen op het
erf achter zjjn woning. B. en W. zijn na
overleg met de stedébouwkundige tot de
conclusie gekomen dat verwezenlijking van
een judoaaal achter het pand van de heer
Smdit zou inhouden dat het gehele perceel
de bestemming en/of bijzondere bebouwing
zou dienen te verkrijgen. Gezien de ligging
wordit diit ongewenst geacht, aldus B. en
W. De heer Smit heeft tegen deze zienswqze van B. en W. beroep aangetekend.
B. en W. op hun beurt stelden de raad voor
het beroepschrift van de heer Smit ongegrond te verklaren. De raad was het hier
niet mee eens. De heer Krol (PvdA) vond
dat dit pantikuMer initiatief van de heer
Smit is toe te juichen. Burgemeester Vunderink deelde mede dat B. en W. alle vooren nadeüen tegen elkaar hebben afgewogen. „Het gaat om het tegengaan van andere onitwdikikelingen. Bovendien kan in de
sportzaal, gymzaal of jeugdcentrum judosport wonden bedrevien. Deze lokalen zijn
niet bjj voorfbaat vol," zo sprak de heer
Vunderink tegen de heer Knol die juist had
beweend dat alles „vol" is.
De heer J. W. M. Gerritsen (Vordens Belang) sttelde voor de zaak nogeens te bekijken. „Er is hier sprake van het uitoefenen van een vrjj beroep en dat gebeurt wel
meer in ons dorp." Mr. v. d. Wall Bake
(WD) was het eens met de zienswijze van_
de heer Gerritsen. „Als er geen o\
voor de buren is, waarom Met?" zo
hij zich af.
Burgemeester Vunderink bezweek voor de
argumenten van genoemde heren en zegde
toe één en ander nader te zullen bekijken
zodat heit voorstel werd aangehouden.
Waarschijnlijk zal dit punt op de ag
worden geplaajtsit van 13 mei wanneer de
raad van Vorden zich zal gaan bezighouden
met het streekplan Oost-Gelderland.

Afscheid mr. J. W. M. Gerritsen
Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Vorden werd dinsdagavond afscheid
genomen van de fractievoorzitter van Vordens Belang de heer mr. J. W. M. Gerritsen, die bgna tien jaren deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraad waarvan drie
jaren als wethouder.
De heer Gerritsen die zaterdag l mei met
zijn gezin naar de Verenigde Staten zal
vertrekken, waar hij een nieuw bestaan
hoopt op te bouwen, werd voor zijn verdienste voor de Vordense gemeenschap danig door burgemeester M. Vunderink in het
zonnetje gezet.
„U had," zo sprak de heer Vunderink, „een
wezenlijke inbreng in de besluitvorming van
het gemeentebestuur. Kwestie van kwaliteit. U hebt een zeer aktieve rol gespeeld,
hetgeen u hebt te danken aan uw scherp
verstand, vechtlust, veel energie en de wil
om iets te bereiken," aldus de heer Vunderink.
Voorts memoreerde de heer Vunderink de
verdiensten van de heer Gerritsen ten opzichte van de landbouwbevolking in de gemeente Vorden. „U was voor hen een warm
pleitbezorger. Denk maar aan de Lindeseweg, Onsteinseweg." Verder ging de heer
Vunderink in op de inbreng die de heer
Gerritsen heeft gehad met betrekking tot
de restauratie van kasteel Vorden, het
dorpscentrum en de aula. „De gemeente
Vorden verkeert nu in de blijde verwachting van de uitvoering van deze projekten,"
zo sprak de heer Vunderink.
Namens de raad bracht de heer Tjoonk
(WD) de heer Gerritsen dank voor de .samenwerking. „We hadden weleens verschil
van politiek inzicht en dan dacht ik: Gerritsen ik ken je niet terug, waar ben je
gebleven, maar desondanks nemen we afscheid in de beste verstandhouding. Trouwens die Gerritsen zien we nog wel eens
terug," zo zei de heer Tjoonk.
Toch zal de heer Gerritsen de reis naar de
verre einders niet met lege handen maken.
Burgemeester Vunderink bood hem een
oorkonde met vaantje aan, een kunstvoorwerp en een boekje over Vorden. „Van Vorden kan men immers nooit genoeg krijgen,"
zo merkte de heer Vunderink onder hilariteit op.
De heer Gerritsen, immer een man van veel
woorden, had zichtbaar moeite met de lovende woorden tot hem gericht. „Ik ben
ervan onder de indruk." Op uitnodiging van
hem kwam de raad na afloop van de vergadering nog een poosje bijeen in de bar
„Pantoffeitje", waar het glas werd geheven
op een succesvolle toekomst in de States.

BI'J ONS IN VORDEN
Joo'k zondagmiddag de busse um m/en hen deur was 'efietst zag ik veur un huus,
wat vrogger un boerderi'jken was ewes, .Boshoeve' staon. Ik dachte, zee 'k dat
now wel good, daor mok de brille es effen bi'j opzetten. Maor 't was wel zo.

ren voor zullen stemmen," 2x5 zegt Bernard
Momlbarg.
De nieuwe ruimite van de jeugdsoos wondt
donderdagavond 29 april door de wethouder van jeugdzaken officieel geopend, tgdens een initieime bijeenkomst (momenteel
wondt nog kedihand gewerkt om alles tijdig
in onde te krijgen). Een dag later Koninginnedag wordt de jeoiigdsoos voor het publielk opengesteld, 's Middags is er een disco-middag, temvfll 's avonds The Joly Good
Company udrt Lichtenvoorde zal optreden.
Het ligt in de bedoeling dat de jeugdsoos
voortaan elke vrijdag-, zaterdag- en zondagavond, alsmede zondagmiddag geopend
zal zfln. Het bestuur hoopt nu maar dat
weer spoedig heit „oude" ledenbestand beredikt zal worden. De problemen in de afgelopen jaren heWben nl. heel wat leden gekost. Vanaf 14-2 Ijaar kan men lid worden
van de jeugdsoos. Om alles vlekkeloos te
laten verlopen hebben de bestuursleden bg
toerbeurt „dienst". Diverse werkgroepen,
waarvoor men overigens nog best versterking kan gebruiken, staan er borg voor dat
alle leden het hele jaar door voldoende aan
hun trekken kunnen komen.

Ingezonden
(Balten verantwoordelijkheid der redactie)
Beste heer Lees't-man,
Met veel plezier lezen we elke week uw
stukje over het leven in Vorden. Maar
helaas was er een paar weken geleden een
stukje, dat ons nog steeds een beetje dwars
zit. Vandaar deze late reaktie.
Het gaat over het stukje over de kwekkoe,
waarmee volgens informatie bij mensen, die
Achiterhoeks kennen, door u het „Kweekgras" wordt bedoeld. Daarin vertelt u smakelijk van een nogal hooghartige mevrouw
uit een boerderij „.met glas in de baanderdeuren", die niet gesteld was op uw vriendelijke praatje en daarom - op een geesitige
manier - door u er tussen werd genomen.
Dat leek leuk.
Maar eigenlijk is het dat niet. Want uit zo'n
verhaM blijkt toch maar weer, dat de mensen ^B het Westen, die in Vorden zijn komen^M^ien, nogal hooghartig zgn en eigenwijs, n nog dom ook. En dat zijn ze echt
niet, in elk geval niet. allemaal.
Die anderen worden door u niet genoemd.

En zo geet 't wel vaker. At un boerderi'je vekoch wod denk ik wel es.- wie zal d'r
opkommen en wat zal 'e d'r an veranderen. Un perfester die zich bi'j de buurte
ansluut en de achterhookse gebruuken tot de ziende probeert te maken of ene die
zich narges wat van antrekt en zien eigen leaven wil leiden.
Maor die lesten bunt t'r onder onze eigen bevolking ok wel. Bi'j un boerderi'je die
pas was leug 'ekommen zag k un paar dage later al un bordjen .Verboden Toegang'
ston. Mot dat now zo neudig?
Gelukkig hold de meesten de o/de namen wel in ere en laot wieters ok alles zo
volle meugeluk bi'j 't o/de. /'/ kiekt dan wel es tegen un paar grote glazen echterdeurn an, maor dat schient neet anders te können, wilt ze de deale ok bewonen.
't Haalt 't karakter natuurluk wel un bet/en weg en /"/' loop t'r ok neet meer zo makkeluk nao binnen as bi'j un boer waor de zieddeure altied los is.

soos nader tot elkaar te brengen," 2x3 vertelde secretaris Bemand Mombarg.
Dit alles heeft ertoe geleid dat de Stichting
Jeugdsooiëteit nu eindelijik over een eigen
ruimte kan beschikken. Van het jeugdcentnuim is nu. één der vergaderzalen gehuurd
waarmee men de eerste twee jaren „onderdak" is. Weliswaar niet goedkoop, maar
djm.v. de gemeentehjke subsidie en „zelfwerkzaamheid" kan men zich bedruipen.
In de nieuwe gemeentelijke subsidieverordening is nl. een post uitgetrokken van
ƒ 2500,— voor het jeugd- en jongerenwerk.
„Ik hoop dat deze verordening dinsdag a.s.
door de raad wordt aangenomen en dat ook
de mensen die naar het buitenland emigre-

Evenals voorgaande jaren organiseert de
zwem- en polclub Vorden '64 ook dit jaar
weer een Prettymarkt. Het afgelopen voorjaar en zomer hebben de leden van deze
awemclub artikelen ingezameld die men
anders had weggegooid of vernietigd zoals
b.v. radio's, fietsen, tv's, vaasjes, schilderijen, boeken etc.
Van de zg'de van de zwemclub liet men ons
weten dat men nog allerhande spulletjes
kan gebruiken en dat men voornemens is
op zaterdag l mei weer een grote inzamelingsaktie te houden. Inmiddels is er een
team gevormd dat zich bezig houdt met de
reparaties van kapotte artikelen.

Wehme-nieuws
Ter afsiluiting van het winterseizoen werd
op woensdag 21 april een gezellige avond
aan onze bewoners aangeboden door de toneelvereniging Vordens Toneel. Het blflspel
in 4 bedrijven met als titel Vandaag geen
spreekuur, werd met verve gespeeld, waarbij ook de rolbezetting zeer goed was, het
geheel onder regie van de heer H. Holsbeke. Het gezelschap heeft ons een fg'ne
avond bezorgd, hetgeen wel tot uiting
kwam uit het gulle applaus na ieder bedrijf.
Na afloop dankte zr. LJben met een tot
weerziens voor de gezellige avond, waarop
iedereen voldaan haar en zfln kamer weer
op zochit.

08.00 uur:

Klokluiden

08.10 uur:

Samenkomst van de kinderen van de lagere scholen op het plein achter
de Openbare School in het dorp

08.30 uur:

Aubade voor het gemeentehuis en toespraak door de edelachtbare heer
burgemeester Vunderink

08.30 uur:

Oriënteringsrit per fiets voor schoolkinderen van 11 t.m. 14 jaar
(Nadere mededelingen hiervoor geschieden op school). Leerlingen in
deze leeftijdsgroep die een school elders bezoeken en gratis mee willen
doen, kunnen zich op 29 april tussen 17.00 en 18.00 uur opgeven bij de
heer Bijlsma, Het Gulik 8

09.00 uur:

Filmmorgen in het Jeugdcentrum voor de klassen 1 en 2
Einde film ca. 10.00 uur

10.15

uur:

Filmmorgen in het Jeugdcentrum voor de klassen 3 en 4
Leerlingen van deze klassen worden verzocht om zich om 09.45 uur te
verzamelen achter de Openbare School
Einde voorstelling 11.15 uur

09.30 uur:

Oriënteringsrit per fiets voor de leeftijd 15 jaar en ouder
Opgave en start voor deze rit op het schoolplein achter de O.L.S. dorp
Prijsuitreiking voor deze groep om 16.30 uur in de zaal van Hotel Bakker

09.30 uur:

Vogelschieter
Voor dames en heren aan de Horsterkamp
Geeft u op, toont uw vaardigheid en verdien de Koningstitel
Tevens gelegenheid tot buksschieten, personele baan en vrije baan
Uitroeping schutterskoning en uitreiking van de prijzen voor het vogelschieten om 16.30 uur in de zaal van Hotel Bakker

10.00 uur:

Kleuterfeest in zaal Hotel Bakker
Voor de kleuters die de kleuterscholen in Vorden bezoeken
Zaal open 9.45 uur. Einde ongeveer 11.30 uur. Toegang gratis

14.00

uur:

Ringsteken per dogcar voor dames en heren vanaf 18 jaar en ouder
Terrein: nabij de Coöp. „De Eendracht" aan de Stationsweg. Inleggeld ƒ 1 —
Ringsteken per motor met zijspan en dus voor jongelui. 12 t.m. 15 jaar
Inschrijfgeld ƒ0,50, 16 jaar en ouder inschrijfgeld ƒ1,—
Inschrijving vanaf 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur precies
Verzorgd door L.R. en P.C. „de Graafschap" en V.A.M.C. „De Graafschaprijders"

14.30

uur:

Disco-drive-in-show in het Jeugdcentrum, m.m.v. discjocjey's Wim en
Erik, techniek Jan
Entree voor deze middag ƒ1,—

16.00

uur:

Vrijkaartjes voor de draaimolen die de kinderen op school ontvangen
moeten vóór 16.00 uur worden gebruikt

16.30

uur:

Uitroeping en huldiging van de schutterskoning
Uitreiking van de prijzen voor het vogelschieten
Uitreiking van de prijzen voor de Oriënteringsrit per rijwiel voor 15-jarigen
en ouder
Huldiging en prijsuitreikingen in de zaal van Hotel Bakker

20.00 uur:

Optreden van de rock and roll formatie „The Jolly Good Company" in de
grote feestelijk versierde zaal van het Jeugdcentrum
Entree voor deze avond ƒ 3,—

H. Leestman

Bijna drie jaren is de Stichting Jeugdsooiëteit aan het sukelen geweest om in Vordien een ruimte te vinden waar de jeugd
elkaar kan ontmoeten en waar diverse aktiviteiten ontplooid kunnen wonden. Telkens
wanneer het besltuur dadht, nu hebben we
wat gevonden, kiwam er een kink in de kabel. Vanzelfsprekend wend regelmatig bij
het gemeentebestuur aan de bel getrokken.
De gemeente toonde wed begrip, maar er
gebeurde niets.
„In 1974 kwam herdn verandering en ik
moet zeggen dat wethouder H. A. Bogchelman er flink achteraan heeft gezeten om
een ruimite te vinden. Hfl heeft een belangrijke nol gespeeld om het bestuur van het
jeugdcentrum en het bestuur van de jeugd-

Zwemklub houdt
prettymarkt

Programma van het Oranjefeest
te Vorden op 30 april 1976

Boerderi'jenamen met un achtergrond, waoruut i'j kunt leazen hoe of wat t'r vrogger was, zölt t'r wel blieven. Ik veur m/en zie namen as Vosheuvel, Rikkenberg,
Venhorstink en Bosmanshuus nog zo neet weggaon. Want boern die 't boer wilt
blieven hè'w nog wel bi'j ons in Vorden.

Jeugdsociëteit Vorden voorlopig uit de
problemen met opening nieuwe ruimte

H. van Rijn - Ganzensteeg 9
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Dan vraog i'j ow af: Hoe komt ze bi'j zo'n name. Onder hoeve verstaode wi'j un
boerderi'je (en met ons Kramer in zien woordenboek) en dat is 't geels neet meer.
Hadden ze d'r maor gewoon .Klompenmaker' veur ezet, zo hef die plaatse altied
'eheiten. Un o/d mense van tachtig jaor daor uut de buurte wis tenminste neet
anders. Angenommen dat de mensen die ter now woont met die o/de name op de
heugte bunt, maor dat zal toch wel.

En toch zijn er mensen bij, die anders zijn
dan die mevrouw. Die weten, dat ze als
gast zijn komen wonen in een land, waar de
eerste bewoners de oudste rechten hebben.
De mensen, die wél graag luisteren naar
hun buren, die graag véél van hen willen
leren omdat ze een wijsheid hebben, die je
in het Westen niet meer vindt. Ook zulke
mensen wonen soms in boerderijen met
„glas in de baanderdeuren". En dat is ook
een element van het leven „Bi'j ons in Vorden", dat door uw stukje over die ene mevrouw wel wat verwaarloosd werd.

Een Oranjebal voor verloofden en gehuwden wordt verzorgd in café
Eykelkamp, één en ander opgeluisterd door het u welbekende dansorkest
„The Moodchers". Aanvang 19.30 uur
Vanaf 15.00 uur kun tu ook dansen in zaal Smit in de Dorpsstraat. Daar
wordt de muziek verzorgd door „The Rithme Stars"
Gedurende de gehele dag muzikale medewerking van beide muziekverenigingen
Uw Oranjevereniging rekent op de spontane medewerking van alle Inwoners van Vorden

\

GROOTSE HULDIGING VAN PRODUKTIEKOE MAARTJE 2 Volleybal
Heren l Zutphen
VAN DE FAMILIE ROETERDINK UIT VORDEN
Dash l is nu uitgespeeld en heeft zich nog
Maartje 2 188737S, de 18 </2 -jarige MRIJkoe die onlangs 100.000 kg melk produceerde en de familie T. Roeterdink, te Linde
gemeente Vorden (fokker-eigenaar) hebben
woensdag een historische dag in hun leven
beleefd. Ter gelegenheid van dit feit werden de 100-tonner Maartje 2 en de familie
Roeterdink op grootse wjjze gehuldigd door
tal van buren, vrienden, verenigingsbestuurders, door landbouworganisaties en
vele anderen.
In de wedde voor het bedrijf aan de Lieferinkweg 2 te Linde (KtLeftskamp) werd na
een kort openingswoord van de heer G.
Bogchelman, voorzitter van de fok- en contiioleverenigtLnig De Centrale een korte levensschets gegeven door J. Roeterdink jr.(
die memoreerde dat Maartje 2 op 24 oktober 1907 wenden geboren; haar moeder was
Margje, een uitstekende meükikoe, met vele
boplijsten. De vader was stier Bernhard van
sierenvereniging Kieftskamp. Omdat Maartje zelf niet praten kan, vertelde Roeterdinik jr. hoe zij alsikoe vreselijk veel honger
had, ,graag" noemt men dat in vaktermen.
„In de knollentijd stond mijn pens meermalen op springen. Door de goede verzorging
was het melkgeven voor mij niet zo'n groot
pnoibleem. Ineens in 1966 moest ik verhuizen, al bejaard met mijn 9e jaar, maar gelukkig ging1 mijn baas mee. Het was een
grote verandering1, eerslt werd ik met de
tien geboden gemolken nu werd er een
meJikmachine onder me gezet. En zo sta uk
niu nog gezond en wel voor dit heuglijke
feit met aUs woorden van onze buurman:
„Het is niet zo'n prestatie om oud te worden, als je miaar blijft leven" en voor mij
betekent dat tevens melk blijven geven..."
Het zevenjarig dochtertje Paulien van de
heer J. Roeterdink bood hierna op een versierd kussen het geMeuirde lint aan, dat
om de hals van Maantje werd gehangen.
Twee leden van de POatiteüandsfvrouwenbond
afid. Vorden hingen een versierde krans om.
WAARDERENDE WOORDEN
In zaal EyfoeMcamp op het Medler werd
hierna gelegenheid gegeven om de familie
Roeterdink te feliciteren met deze koe en
de bereikte mijlpaal. Namens de fok- en
cxintroleiverenfijginig De Centrale sprak voorzitter G. BogcheQiman lovende woorden voor
di unieke feit. Hij heette allen welkom en
was verheugd dat Vorden nu voor het eerst
een lXX)-tonner heeft. Hfl gaf voorts een

kort overzicht omtrent het ontstaan van
De Centrale sinds 1953. Aanvankelijk startte men met vier verenigingen totdat in '69
alle 17 vereniginge werden gecentraliseerd.
In 1953 bereikte De Centrale een gemiddelde prodiukftie van 7174 kg melk met
3,48% vet, nu 23 jaar later 4978 kg met
3,85% vet. De 5000 kg is bijna bereikt,
maar we zijn nog lang niet aan het gemiddelde van Maartje 2: 6890 kg met 3,80%
vet. Het ledental was in 1960 het hoogst:
402 en daalde in 1975 tot 186, terwijl het
aantal koeden steeg van 3500 tot 5000, een
stijging per bedrijf van 8,8 naar 26,5.
De heer Bogchelman vroeg zich af, gezien
de voortdurende automatisering, of er nog
wel mogelfliktheden waren voor het boerengezinsbedirijf. Met de wens dat de familie
Roeterdink nog lange jaren op deze dag
zou mogen terugzien in het genot van te
mogen werken met de nakomelingen van
Maartje 2 besloot hij zijn toespraak.
De stamiboeklhoudier van De Centrale, de
heer H. J. Meulenlbrugge, kreeg de waardering van de zaal voor zijn lofprijzingen
aan het adres van Maartje 2 in dichtvorm.
De ruim 90 jaar oude heer Van de Wall
Bake van Huize Kieftskamp, met zijn echtgenote aanwezig, vertelde op humoristische
wijze oude herinneringen, toen hij als eerste
voorzitter van de fok- en controlevereniging Kieftskamp werd gekozen. „Het is
mij nog steeds een raadsel hoe men een
aardige vrouw van voren bekjjikt en een koe
van achteren." Spreker was als bestuurslid
op pad gegaan en had toendertijd met de
commissie stoer Bernhard gekocht, de vader van Maartje 2. Het verheugde hem een
afstammeling hiervan te mogen huldigen
en hij wenste de famiMe Roeterdink nog
veel succes.
Namens de gemeente sprak wethouder de
heer H. Bogcheflman, die de toespeling van
de voonzüttter op subsidiëring van De Centrale in gedachten zou houden en in de
raad naar voren zou brengen. Hij vond de
prestatie van Maartje 2 uniek en hoopte
dat een en ander zou mogen bijdragen tot
het welzijn van de gehele Vordense gemeenschap.
De heer T. Lucassen uit Wehl sprak namens de MRLJ afdeling van het Ned. Rundvee -Stamboek en had alle waardering voor
de goede verzorging van deze koe. Hij hoopte dat deze mijlpaal een stimulans zou zijn
tot nog meer indJtiatieven en bood 'n fraaie
herinneiüngsbeker aan.
De heer J. A. Kolkman van de Stichting

net in veiligheid kunnen stellen. WIK 2 dat
Rundveevenbetering in Gelderland hoopte onlangs van de Dash-heren won zal in de
dat men de puntenwaardering van deze allerlaatste wedstrijd moeite hebben om
pnodoktieikoe nog eens onder de loupe zou Wilhelmina 2 de baas te blijven.
nemen. Hij bood ook een cadeau aan en
bloemen voor mevrouw Roeterdink.
Stand: Hansa 3 (kampioen) 20—51; Hansa
De heer D. J. Wensink uit Halle bood na- 5 20—^51; Hansa 4 20—44; Hansa 6 20—43;
mens de Centrale MRIJ-ibond Gelderiland- Wdlhelmina 2 19—29; Bnuvoc 2 20—24;
Overijsisel zijn gelukwensen aan met deze WIK 2 19-H21; Voorst l 20—20; Dash l
elfide 100-tonner in zijn rayon. „Het bewijs 20—(19; Harfsen l 20—18 *); Wilhelmina 3
is nu geleverd dat een roodbonte koe lan- 20—4. *) Harfsen l drie punten in mindeger meegaat. Ook het samenspel tussen ring.
eigenaar en koe is belangrijk. Hij bood een
fraaie verzilverde standaardikoe aan.
Namens de KI federatie De Graafschap en Dames l Zutphen
de KTVQ sprak voorzitter de heer H. Huurnink udt ToMgk, die uitgerekend had dat Dash, dat met grote voorspnong de titel beMaartje 26.750 dagen telde en dat men in haalde, is nu uitgespeeld. De dames van
theorie 4500 uur aan haar had besteed of- WIK l hebtoen nog een wedstrijd te spelen
wel 2 jaar. Hij wees er op hoe belangrijk en klassenen zich bij eventuele winst op
het is een economische koe te fokken en Wilhelmina 5, op de zesde plaats. DVO l
wenste de familie Roeterdink veel succes heeft het ver geschopt en bereikte samen
toe. Hg offreerde een fraai wandibord met met DVC/Spanta l een gedeelde tweede
plaats.
ins™ptie.
De heer H. J. ter Meulen sprak namens de
zuivelfabriek Vorden, die de melk van Stand: Dash 2 Vorden ((kampioen) 22—56;
Maartje 2 had verwerkt in haar bedrijf. Hij DVC/Sparta l 22—47; DVO l 22-47; Harfschonk een grote Uniekaas. Namens de sen l 22--46; Valto l 22—43; WIK l 21—
VUC De Graafschap te Ruurlo sprak de 37; Wilhelmina 3 22—32; Hansa 3 22—28;
heer G. J. Pelgrum op dit „Lindese feest". Bruvoc 2 22—24; Wilhelmina 4 22—11;
Hij wees op de 50% dosis geluk en 50% Hansa 4 22—10; WdiheHmina 5 20—8.
wijsheid, die voor zo'n prodoiktiekoe nodig
is. Dank zij de brokjes van De Graafschap
was deze prestatie geleverd. Hij hoopte dat Dames 2 Zutphen
Maartje 2 een gezonde eetlust mocht be- In deze klasse moeten nog een groot aantal
houden en de brokjes „onmamddg" lekker inhaalwedstrijden worden gespeeld. Zeker
zou blijven vinden. Hij bood een envelop is dat Dash 3 voor deze Vordense verenimet inhoud aan en mevrouw Roeterdink ging door kampioen te worden, een niet
verwachte surprise bereidde. WIK 2 hoefde
bloemen.
De heer A. G. Mennink sprak namens de tegen het incomplete Valto niet te spelen
drie
plaatselijke
landfbouworganisattes en staat eervol als tweede geklasseerd, terABTB, GBTB en GMvL. De familie Roe- wijl ook hier het Keyenbongse DVO 2 in de
terdink was een trouw Md; hij bood even- kopgroep bleef. Dash 4 moet nog twee wedeens de bekende envelop aan. Mevrouw R. strijden spelen en zal zeker niet in de staart
PelgTtum^Riebrnan sprak als presidente van afzakken.
de Plattelandsvrouwen afd. Vorden en vond
Maartije zeer vitaal. „Er is ontzettend veel Stand: Dash 3 (kampioen) 23—61; WIK 2
liefde noddg voor het dier, met koeien kun 23—48; Valto 2 21—4S; DVO 2 21—42;
je goed praten. Als je liefde voor je vak Bnuvoc 3 23—42; Hansa 6 21—36; Hansa 5
hebt, hindert het niet om veel overuren te 21—27; Bruvoc 4 21-n24*); Wilhelmina 6
22—21; Almen 20—20; Dash 4 22—19; Wilmaken."
Namens de buren sprak de heer W. A. helmina 7 22—15; Valto 3 23—15*).
Lichtenberg, ,'t Waarle' tot besluit en bood *) Bnuvoc 4 en Valto 3 drie punten in mineen fraai schilderij aan, waarop Maartje 2 dering.
met de heer en mevrouw Roeterdink voor
de boerderij.
Namens de familie dankte de heer J. Roeterdink j r. voor de vele waarderende woorden, de grootse huldiging en de vele geschenken.
ZONDAG 2 MEI GROOT
BONDSTOUWTREKTOERNOOI BIJ DE
BOGGELAAR WARNSVELD-VORDEN
lijkheid te promoveren). Nadat Arjan Mensondag 2 mei a-s. zal er op een terrein
gerink de achterstand tot 2—3 had gerede heer Bargeman op De Boggelaar,
duceerd, kreeg Vonden nog de kans een
erwege Vorden-Warnsveld een groot
gelijikspel uit het vuur te slepen. Mengerink, EJlbrink en RiMcenink zagen hun scho- touwtréktoernooi worden gehouden. Dit
bondstoernjooi kan worden beschouwd als de
ten echter naast gaat. Het bleef bij 2—3.
„generale repetitie" voor de op zondag 9
te starten zomercompetitie der NTB in
GENTEN UIT GENDRINGEN
. Er zal door een groot aantal verKAMPIOEN
enigingen worden deelgenomen. In de 640
De dames van Vorden, die onlangs een 3—1 A-ldasse verschijnen aan de touwen de
nederlaag leden tegen de Genten uit Gen- ploegen van Vorden, Heure, Noordijk, Bekdringen, zijn geen kampioen geworden.
veld, Eibergen, nieuweling Octopus uit
Vorden, reeds uitgespeeld, moest zaterdag- Ndeoiwiveen en Batihmen.
avond in Eefde aanschouwen dat de dames Op het onlangs in Batihmen gehouden toeruit Gendringen met 4—O van de LJssel- nooi kwam Bekveld bijzonder sterk naar
meeuwen wonnen. Daardoor werd het kam- voren, evenals Eiibergen; deze beide ploepioenschap voor Gendringen een feit.
gen zijn dan ook favoriet.
De meisjes van Vonden speelden zaterdagmiddag in Barneveld drtie wedstrijden. Te- In de 640 B^klasse kan gerekend worden
gen Poseddon B uit Velp werd met 13—l op een felle strijd tussen het debuterende
gewonnen door doelpunten van Gonnie Octopus (dat 'n complete verrassing blijkt)
Meyerink 3x; Mariette Doornink 4x en Pe- en Buisstoo uit Voorst, die in Bathmen getra Takema 3x, Henmien Tiessink 2x en lijk eindigden. De TTV Warken die de wedMarieke Velhortt. Tegen Poseidon A werd strijden a;s. zondag organiseert zal op eigen
met 6—2 verloren. Mariette Doornink en veld moeite doen hoog geklasseerd te worMarieke Velhorat redden de eer.
den. Deelnemers zrjs voorts nog in de 640 A
De jongens van Vorden wonnen in Wapen- Noordijik, Heure, Vorden en Batihmen; in de
veld met 4—l van Deidein. De doelpunten 640 B Vios-Bisons uit Beltnim, Okia uit
wenden gescoord door Albert Sikkens 3x en Holten, Octopus B Nieuwrveen en EHTC uit
André Berends.
Eerbeek.

Touwtrekken

«

Geboren: Gerda Wdflhelmina Hendrika Weulen Kranenbang (d.).
Ondertrouwd: F. H. Peters en C. van der
Wal.
Gehuwd: H. Teoinissen en F. Burger; G. M.
J. Burghout en G. H. Lettink; J. A. Lijftogt
en J. A. Knol.

F. Mengerink in
zwembadbestuur
Op de onlangs gehouden vergadering van
het bestuair van de bad- en zwemimichting
In de Dennen, wend besloten de zwem- en
polocluib een bestuurszetel in het zwemlbadbestoiur aan te bieden. Een geste die door
genoemde elulb zeer op prijs is gesteld. Inmiddels is besloten dat de voorzitter van
de vereniging de heer F. Mengerink deze
bestuurszetel zal gaan bezetten.

NCVB op de bres
voor India
De NOVB afd. Vorden hield in zaal Eskes
een goed bedochte ledenvergadering. De leden die de cursus „ontwikkelingssamenwerking" volgen venzongden deze avond.
Als land was India gekozen en als pnojekt
een kindertehuis in Bomlbay. Over dot tehuis wenden dda's vertoond, terwijl de dames tevens het een en ander vertelden over
de samenweiMng in ontwiklkelingsvenband.
Tevens wenden artikelen verkocht die in
India zijn vervaardigd en waarvan de opbrengst ook weer ten goede komt van het
bewuste kindertehuis. Op deze manier proberen de dames van de NCVB te Vorden
een klein druppeltje op de gloeiende plaat
bij te dragen.

Sanitair-speciaalzaak Wiltink
veranderde haar
winkel
Daar de vraag naar badkamers, wastafels
enz. steeds toeneemt heeft de fa. Wiltink,
Het Hoge, haar keuzeipakköt uitgebreid.
Nu kan men keiuze maken uit komplete
badkamers, fonteinen, komibinaties, wastafels enz. Ook voor de doe-het-zelf artikelen is er ruime keus.
Ata vakman loodgieter Wil men u gaarne
met raad en daad terzijde staan. Een groot
assortiment accessoires staat keurig overzichtelijlk uitgestald.

Waterpolo
VORDEN VERDIEND TEN ONDER
TEGEN BREULY (ZEVENAAR)

Het eerste herenzevental (waterpolo) van
Vorden heeft zaterdagavond in het overdekte zwemlbad te Eefde een 2—3 nederlaag geleden tegen de Breuly uit Zevenaar.
De Breuly-ptoeg, reeds kampioen, was vooral in de eerste drie periodes de betere ploeg.
In de eerste speelperiode moest Vorden
zich met hand en tand verdedigen om niet
tegen een al te grote achterstand op te
lopen. Breuly was nl. al snel op vrij simpele
wijze op een 0—2 voorsprong gekomen. Deze stand bleef tot aan het einde van deze
periode gehandhaafd.
In de tweede helft kon Vorden iets terugdoen. Verdedigend slaagde men erin om de
Breuly-fYoortwaartsen een halt toe te roepen, terwijl Vorden zich aanvallend enkele
kansen wist te scheppen. 'Zo had Arjan
Mengerink pedh met een schot tegen de
paal.
De derde periode was amper begonnen of
Vorden-doelman Ter Heume kon mistroostig voor de dende keer de bal achter zich
uit het net grabbelen: O—3. Vorden liet hét
er niet bij zitten en uit een prachtige pass
van Elbrink verkleinde Gotink tot l—3.
De laatste periode zetten de Vordenaren alles op alles om toch tot een goed resultaat
te komen. (Vonden heeft nl. nog de moge-

Voetbal
VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zaterdag: Ratti 2-Avanti 3
3—0; Sp. Eefde-Ratti 3 4—0; Ratti 4-WilheJmina SSS 5 l—-i.
Programma afd. zaterdag: CJV-ers 4-Ratü 2; Ratti 4-CJV-ers 9.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repe*. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugdcentrum
Repetitie muziekver. Concordia In zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Fotohobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Dinsdag:
Repetitie Drumband Sursum Corda In het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda In het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training voUeybalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwemclub in Eefde
EQike dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huds(h.achoo(l oJl.v. mevr. Annelles Tijman.
Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda In de gymzaal van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastlekver. Sparta: (huisvrouwen)
Donderdag:
Badmintonklub In het gymnastieklokaal
Training voUeybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 september 19.45 uur In Hotel Bakker, ledere
donderdag
Vrfldag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen In het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodlkaklub
Tranlngsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
CJV-clubavonden In het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (Jongens)
Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorderden blokflult, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknlckplaats Wlldenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Klnderklulb De Flintertjes In De Voorde;
Kinderklub De Kruimels In het Jeugdcentrum.; Meisjesklub De klüb van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)

April:
28 Open bejaardenmiddag, Jeugdcentrum
14.30 uur
30 Oranjebal 't Wapen van 't Medler
Mei:
10 Ledenvergadering Snoekbaars
11 Bejaardensoos zaal Schoenaker
12 Herv. Vrouwengroep dorp
12 Bond van Plattelandsvrouwen
13 Reisje Bejaardenkring; aanwezig 12.30
uur op de Markt
14 Dropping, Jong Geüre, Bloemendaal
15 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor
in de Christus Konlngkerk
18 NCVB in zaal Eskes Jaarvergadering
18 Herv. Vrouwengroep Linde
20 Vrouwenvereniging Wlldenborch
29 Openbare les nutsblokflult en melodikaolulb, Jeugdcentrum

Grote verwachtingen koestert men van de
jeugd, die dit seizoen met veel teams voor
de dag komt. Vorden A lijlkt de beste kansen te hebben evenals Octopus A. Ook komen bedde genoemde clulbs nog met een Bteam op de proppen, erwijl Bekveld en Eibergen het zestal compleet maken.

Juni:
5 Dansavond in de kantine van v.v. Vorden
9 Avondvierdaagse Vorden
10 Jeugdcentrum Bejaardenmaddag, 13.45
u/ur
10 Avondvierdaagse Vorden
11 Avondvierdaagse Vorden
12 Avondvierdaagse Vorden
12 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag
19 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag
24 Jeugdcentrum Bejaarden/middag, 13.45
uur
25 Volksfeest DeOden
26 Voüksfeest DeOden

In de 720 kg klasse is de bezetting niet zo
groot en kan Bekveld, dat tot nu toe de
overhand heeft, zeker de punten bijeen
trekken. ELbergen en Noordijik zullen er alles aan doen goed party te geven.

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktiviteiten aan ons door te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.

FOTOSTRIP.
VERHAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Eerlijk gezegd was ik nooit zo gek op poezen. Toegegeven: 't zijn mooie
beesten.Vooral als ze klein zijn, lijken ze erg aandoenlijk. Maar ze waren
nu eenmaal niet mijn favorieten. Toch ben ik door de knieën gegaan toen
de kinderen binnen kwamen met Spinet, die een goed tehuis zocht.
Allereerst omdat de kinderen het zo graag wilden. Maar ook omdat ik,
foto-graag als ik nu eenmaal ben, meteen dacht aan de mogelijkheden.
Kinderen en dieren... een ideale foto-kombinatie. En zo is Spinet in ons
leven gekomen. Ze begon als fotomodel. Maar ze heeft intussen met haar
andere charmes wel kans gezien om zich een goede plaats in het gezin te
veroveren. Van haar standpunt bekeken was dat erg verstandig.

Spinet poseert dus zo nu en dan voor de kamera. Niet
alleen voor zomaar een opname, maar soms ook
voor een foto-reportage. Da's eigenlijk een duur
woord voor "een fotoverhaal". De drie plaatjes hierboven zijn zo'n verhaal. Er wordt een korte gebeurtenis in verteld in de vorm van een paar foto's. Foto
nummer één is het begin. Saskiakomt met de voerbak
van de poes naar buiten. We gaan proberen om nu
Spinet in beeld te krijgen. De etensbak doet daarbij
dienst als een bijzonder sterke magneet. Kijkt u maar.

Op de tweede foto heeft Spinet haar eten ontdekt. Ze
is wel bereid om mee te werken aan het slagen van de
serie, maar dat moet niet te lang duren. Op het derde
plaatje kijkt Saskia verrukt toe als de poes zich tegoed
doet aan haar middagmaal. - Deze kleine fotoserie
heb ik verwerkt in het album van de kinderen. Wie er
op let, zal ontdekken, dat er in elk gezin veel van deze
' 'korte verhalen" zijn, die het waard zijn om te worden vastgelegd in een fotoserie. Je moet er alleen oog
voor hebben.

M.i.v. 1 mei 1976 gelden
de volgen.de rentetarieven

SMIÜ

WITTE

Spaarbankboekjes dagelijks opvraagbaar

3

3 /4%

Heeft voor u staan: l gebruikte wentelploeg 2-scharig; l gebruikte
kantelploeg 1-scharig; 2 gebruikte cyclo-maaiers PZ 135 cm; l gebruikte Lely strooier; 2 gebruikte tractorkarren; l nieuwe ladewagen
voor spotprijs; l nieuwe kuil voersnijder voor spotprijs.

3

Spaarselektrekeningen retourrente 1%

5 /4%

Termijnboekjes met opzegging 6 maanden

41/4%

Termijnboekjes met opzegging 12 maanden

43/4%

Termijnboekjes met opzegging 24 maanden

53/4%

Termijnboekjes met opzegging 36 maanden

63/4%

Zilvervloot met 10% premie

71/4%

Spaardepositobewijs 5 jaar vast

71/4%

Spaardepositobewijs 7 jaar vast

73/4%

Groeispaarbewijs aan toonder 2 jaar vast

51/2%

Groeispaarbewijs aan toonder 5 jaar vast

7

Verder acrobaten, strela's, cyclomaaiers, onderwoelers, schaaf- en
landrollen, hefbakken enz. Nieuwe en gebruikte aanhangwagens en
bagagewagens. Paardetrailers voor l, 1/2 en 2 paards. Veewagens
achter de auto voor koeien of varkens. Tevens kunnen wij voor u een
berekening maken voor beregeningsinstallaties.
DE WITTE SMID
tussen Zutphen en Lochem. P.S. prijzen worden niet tel. doorgegeven

Doorlopende presentatie van
het betere woonwerk op internationaal niveau - Kortom een
geweldige kollektie.
Bovendien geen parkeerproblemen, uitstekende koffie en
alle tijd voor een goed woongesprek...

%

Nutsspaarbank

Zorgt u er ook voor dat uw

MOEDERDAGADVERTENTIE

Welkom op de show!

Dorpsstraat 15

dinsdag 12.00 uur bij ons is

Polman
VORDEN, Dorpsstraat 22
Telefoon 05752-1314

EEN SLOK OP EEN BORREL

W AR N S VELD, Rijksstraatweg 108
Telefoon 05750-17332

24 pijpjes Grolsch 10,95
20 pullen Grolsch
4 fles Montilla

12,95

ZATERDAG 1 MEI

DANSEN

10,00

H.C.I

in de verwarmde feesttent bij

Hummeloseweg 45

De Boggelaar
Aanvang 20.00 uur.

Openingstijden: maandag t.m. vrijdag van 9-12.30 en
13.30-17.30 uur - zaterdags van 9-12.30 uur
donderdagavonds van 7-9 uur

Muziek:
THE FLAMINGO'S
TELEFOON 05752-1391

WEEKAANBIEDING

stereo 3501 HiFi
2x45 watt 5 voork. toetsen
voor FM inkl. 2 boxen

1300,-

Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld

Oranjekomité Warken-Leesten

RADIO/T. V.-SPECIAALj|AK

ITT SCHAUB LORENZ

TIJDELIJKEm\NBIEDING

Oldenkamp

Krups Universal alle^mijder. Instelbare snijdikte, roestvrij edelstaal snijmes. Krachtige
motor met beveiligde aandrukgreep. Normaal
ƒ 122,— bij ons voor
ƒ 97,—

de zaak waar de service op de eerste

Moderne wandkeukenklok met DATUM en
centrale sekondewijzer. Loopt een jaar lang
op l batterij. Normaal ƒ 65,— bij ons f 40,—

plaats komt

FA HAGGEMAN
Kremerskamp 40 Warnsveld tel. 05750-13204

Grote kollektie
kleding
voor kleine mensen
iviera
Sta op echt!
Leer is mooi, soepel
jn duurzaam.

nu volop bij modecentrum

Teunissen
Ruurlo
JURKJES kort en lang
ROKJES
JACKETS
JASJES
BLOUSES
PANTALONS
PAKKEN
T-SHIRTS

Napoli
Een beetje chic is
toch ook wel aardig,
't Past in het beeld
van deze tijd.

Donderdag 29 april koopavond

Vooraan in schoenenmode
ONBETWIST
UW MEUBEL SPECIALIST!
Zutphenseweg

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

De openbare bibliotheek is

gesloten
op Koninginnedag en

ORANJEBAL
van 15.30-18 uur en van
19-24 uur
Muziek:
THE RHYTME STARS

ZAAL SMIT

/„..speciaal
SPORTIEVE
JAPONNEN
in moderne

kleuren en
Bij een vorstelijke verjaardag hoort vorstelijk gebak

dessins
f 79,tcKiiel en mode

/chooldermctn
raadhuisstraat tel. 1367 vorder)

Reklame donderdag en zaterdag
voor bij de oranjebitter

Dorpsstraat 4 - Vorden

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

== Vorden

's avonds

Koninginnerollen
Oranjefruit

EN TOCH . . IS

T"~ Openbare
rÖÊï
Bibliotheek
l/^Wlï

op dinsdag 4 mei

A.S. DONDERDAG OPEN TOT 21 U.

RUURLO

WULLINK

Tel. 05753-2121

Hengelo (Gld.)

Uw adres voor
keukens, badkamers, alle bouwmaterialen, open baarden
ijzerwaren, gereedschappen

CAFÉ

VORDEN

BOUWCEN"RUM

DOOSJE HAMSOESJES en
DOOSJE KAASSOESJES
UW VOORDEEL f 1,—

. Vorden - Telefoon 05752-1514

MAANDAGMORGENS GESLOTEN
BOEKHANDEL

HIETBRINK

J. Wiekart

Burg. GalKjestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit:
ZWANEHALZEN

Oude of nieuwe .,restanten" voor de

Prettymarkt
halen we
zaterdag 1 mei
graag bij u op. Legt u het even
klaar en belt u 2523 ?
De Zwemklub

Nieuwe oliekachels

Grandioze Weikoopjes

met hoge korting
bij

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.

s ierpotten "te kust en in kleur"
roodstenen bloempotten in
alle maten, met onderschotels

Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

versier raam,
entree of bal kon
met plantenen bloembakken; keuze
genoeg: in hout,
rood steen, eternit
of kunststof

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE
fiutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

laat de zomer maar komen...

SKIL elektrische
heggeschaar
enkelsnijdend, mes
340 mm, gekortwiekte prijs

tuinterrasstoel, metalen frame
met kunststof zitting en rugleuning

1.90

iS&ftS- f43,50

geel/zwart gestreepte
plastic tuinslang

bijpassend kussen, één zijde groen,
één zijde bruin
132rf*r 25,25
fleurige parasol, tomaatrood met
geel/rose bloemetjes, 0180 cm
LO~£r f36,15

Goede en voordelige
damesconfectie
vindt u bij de
grote matenspecialist
CONFECTIEBEDRIJF

:::&::::::8:&^

op rollen van 10,15,
20 en 25 m, v.a.
f 10,60 per rol; ook
per meter leverbaar.

"eigen" stoel voor de kleintjes
met gepolsterde loper in speels
dessin
IXW f 10,95

regelbaar spuitpistool: van fijne
nevel tot dikke straal, met
messing binnenwerk
f9,25
laat de vogels erbuiten...
tuinnetten van 5 x 1 m
tot 10x10 m v.a. f4,30

eternit
bloembak,
040-cm, hoogte 20 cm, pak die bak
i23r6üf

17.35

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

LAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

B.Y. MACHINEFABRIEK
G. TEN HAVE

HEREN!!
SPECIAAL VOOR U

heeft zich gespecialiseerd in het leveren en
monteren van komplete installaties t.b.v. de
veevoeder-, chemische- en genotmiddelenindustrie.

Kostuums

Op korte termijn kunnen wij
plaatsen:

markilnx

zonneschermen
hebben de grotere uitval
en hebben geen
hinderlijke zijarmen
Leverbaar in alle breedtes
met een uitval
van 1,60 cm tot 3,10 cm
Advies, Leveren en montage

Wim Polman
VORDEN,
Dorpsstraat 22
WARNSVELD,
Rijksstraatweg 108

in klassiek en modern vanaf

Ook blazerpakken in blauw, zwart,
bruin, groen, beige vanaf
265,—

a. allround
lassers
voor deze funktie is het noodzakelijk dat hij de volgende
lastechnieken beheerst:
1. elektrisch
2. CO 2.

3. Argon-Arc.
Tevens is het diploma NV L c.q.
NIL vereist.

b. konstruktiebankwerkers
Leeftijd voor beide funkties bij
voorkeur boven 25 jaar.

Heel Nederland op de fiets
Wat wil je ook? Of je 8 bent of 80,
schooljongen of zakenman, huisvrouw of
tienermeisje, opa of oma, fijner en voordeliger
dan fietsen is er niet veel!
Ook voor u staat er een fonkelnieuwe klaar.
Als fietsenvakman geven wij u graag
een goed ad vies l

Vrijetijds- en lichtgewichtkostuums vanaf

De krant kunt u niet missen, geen dag!

in klassiek en modern genre vanaf

Algemeen Dagblad
de Volkskrant
?Aitphens Dagblad
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

Triumph-Wala
verkoop aan huis.
van 9-12.30 uur
en volgens afspr.
M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Autopantaions (met verstelbare band)
Alle maten spijkerbroeken

HENK BRUGGEMAN
Vordenseweg 23 - Hengelo Gld. - Tel. 1918
Exklusief voor Hengelo Gld. en omstreken:

Kolberts

Raleigh en BSA fietsen

in tweed en kamgaren.
Blazers vanaf

Tevens levering van:

Juncker, Sparta, Empo fietsen
Sparta, Tomos brommers

B.V. machinefabriek
G. ten Have
Industrieweg 8 - Vorden
Inlichtingen tussen 8 en 17 uur tel. 057522244 of na werktijd tussen 18 en 19 uur tel.
08342-1949

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

IN CONTACT
ADVERTEREN?
GOED BEKEKEN!!
Aangeboden voor bejaarde heer of dame op goede stand: mooie benedenzit-slaapkamer met c.v.
en v.w. en volledige verzorging.
Fam. W. Veenhuis,
Bleekstraat 5, Hengelo G
Gevraagd: kamer voor
een alleenstaande man.
Bij vrouw alleen of bij
echtpaar zonder kinderen
Brieven onder nr 8-1 buro Contact

97,50

Jacks
Niet al te HP,
maar nel /Mede
Semi klassiek van uitvoering, zowel overhemd als pantalon. Prettig, passende maten,
waarin u zich helemaal thuis voelt.
Kwaliteiten, om voorjaar en zomer in
tegemoet te gaan.

in leer, suède, poplin en imitatieleer
98,—
59,95
59,50

Overhemden
voor jong en oud
Groot assortiment dassen
Loop geheel vrijblijvend binnen bij

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING
RUURLO
Donderdag 29 april koopavond

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN 1976

Koninginnedag
donderdag 29 april
koopavond t/m 9 uur

Uw badkamer
staat bij ons in
de showroom

vrijdag 30 april gesloten

voor elk doel

alle maten
bij

117,—

Zomerjassen

Spoorbiels
Gegalvaniseerde
golfplaten

59,50

in poplin en gabardine vanaf

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf

245,—

Pantalons

Sollicitaties te richten aan:
Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g, tel. 05618-444 of
05618-214

259,—

Na een interne verbouwing kunnen wij u tonen:

OTTENS zonwering
De Boonk 9

Vorden

Wij leveren o.a.:
terrasschermen, markiezen, rolhorren, horren, hordeuren en
voorzetramen
5 jaar garantie, enige prijsvoorb. inkl. b.t.w.
ZONNESCHERMEN:
Breedte 200 cm uitval 100
Breedte 250 cm uitval 100
Breedte 300 cm uitval 100
Breedte 350 cm uitval 100
Breedte 380 cm uitval 100

KOMPLETE BADKAMERS

Tel. 05752-2317

KLOSETS- EN FONTEINKOMBINATIES
WASTAFELKOMBINATIES
alles in diverse kleuren

first
ImanJ

GROTE SORTERING ACCESSOIRES

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

225,—
245,—
275,—
298,—
310,—

DIVERSE GASGEISERS EN BOILERS

ALUMINIUM JALOEZIEN:
Breedte 60 cm hoogte 100 cm prijs
Breedte 100 cm hoogte 100 cm prijs
Breedte 150 cm hoogte 200 cm prijs
Breedte 200 cm hoogte 300 cm prijs
Breedte 400 cm hoogte 300 cm prijs

ƒ
/
ƒ
ƒ
ƒ

39.—
46,—
92,—
147,—
249,—

Graag nodigen wij u uit eens een kijkje te
komen nemen bij

cm
cm
cm
cm
cm

ROLGORDIJNEN:
Breedte 60 cm hoogte 100 cm prijs ƒ 48,—
Breedte 100 cm hoogte 200 cm prijs ƒ 79,—
Breedte 350 cm hoogte 200 cm prijs ƒ 265,—
Als kennismaking tot l juni gratis opmeten
en gratis plaatsen.

Ook voor de doe-het-zelf-man hebben wij
een ruime keuze in loodgietersartikelen
met vakkundige voorlichting.

SANITAIR SPECIAALZAAK
tcHÜcl CA mode

/chooldermcin

. H. WILTINK
Vorden

Het Hoge 26

Telefoon 05752-1656
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(st)ers, waardoor de kosten 20 laag mogeIflk gehouden kunnen worden. Dat er toch
geld nodig is voor een optimale uitoefening
van de taken zal een duidelijke zaak zfln.
Daarom komt u eind med-begin juni misdhden wel een koHektebus tegen. Of komt
een van de koïïektanten by u thuis het giftenizakje ophalen, of wondt u benaderd met
een intekenlijst. Overal zult u dan het olifantje tegenkomen dat u vraagt mee te
bouwen en zoveel te geven als u kunt.

Bouw mee . . .
geef!
Zoveel u kunt
Die guitige kleine ol&fiant, die het Nederlandse Rode Knris helpt bg de jaarlijkse
inmrneMngscarnpagne, komt een dezer dagen ooik weer bfl u langs. Dit jaar begeleidt
de olifant het motto: „Bouw mee
geef.
Zoveel u kunt". Want dat ia wat het Rode
KrmLs nodig heeft. Het Rode Kruis bouwt
aan een aantal beDangrtike taken, belangrflk voor u, beflanigrflik voor uw medemens.
De taken van het Rode Knuds worden voor
een groot deel uitigevoerd door v

INZAMELINGSCAMPAGNl
• Indmoi -beglnjuni

Bouw mee aan WeMarewerk, Rode Kruis
Korps, Vakantdeprojekten, Snelwegambulances, Telefooncirkels, Internationale hulpverlening, etc. Daarmee kan het Rode Kruis
al die mensen helpen die het zo hard nodig
hebben, laat 't olifantje blflven glimlachen:
geef, zoveel u kunt!

Oldenkamp
speciaalzaak
opende

A.S. BRUIDJE

denk even aan de
dag van je leven

Ut. „ W/moèfiAk doch

.
Atottwwti yt/mtt.

Je wilt een japon die je zelf aanstaat en waarin anderen je op
z'n mooist bewonderen.
Toch wil je een japon die
betaalbaar is.
Maak gerust een afspraak met
het
Grootster bruidshuis van Oost
Nederland
BEIJER BESSELINK A
Want die heeft veelzijdigö keuze
en geeft gaarne deskundig advies. Duizenden bruidj^ hebbben blijk gegeven v^Biaar
tevredenheid.

Oldenkamp opende vorige week woensdag
onder grote belangstelling haar zaak aan
de Molenweg.
De fa. Oldenikamp specialiseerde zich hoofdzakelijk in kleuren-^tv's en Hi-fi stereo, zodat hij ook de noxiige reparaties kan vernicthten. Men kan er ook terecht voor grammofoonplaten en cassettes welke men kan
beluisteren in de platenbar. Ook voor het
geven van VMeo-demonsltnaties is er apparatuur aanwezig'. Wij wensen de heer Oldenkamp veed succes in Vorden met haar
speciaalzaaik.

leder bruidje kan slagen
(maten 34 t.m. maat 48) hebben
we constant in diverse modellen
en kleuren op voorraad.
bruidshuis en modehuis

BEIJER BESSELINK

Damrubriek
PRAKTISCHE COMBINATIES
Behalve de standaardcomibinaties, zjjn er
ook slagMonmen, die geen speciale benaming hefbben. Ook deze komen veelvuldig
voor in het praktüsdhe spel en verdienen de
aandadht.
In de stand zwart 7 söhijfven op 4 8 9 10
13 16 en 17; wit 7 sdhtJven op 27 31 32 37
38 42 en 43 komt een combinatie voor die
veel overeenkomst vertoont met de Coup
Springer. Na 1. 27-21, 16x36 wordt de zwarte sxihijf door 2. 37^31 teruigigeroepen en
komt op vedd 27 door 36x27 waar hij nodig
is om de slag 32x5 te maken.
Daar ik gemertkt heb dat onze damjeugd
deze rulbniek ook leest, volgït voor hen een
opgave. Zwart 6 schijven op 8 9 10 16 23
en 28. Wit 6 schijven op 26 27 31 32 37 en
38. In deze stand is de slag 32x5 ook mogelijk, het aantal zetten is echter met één
uitgebreid. Op welke wijze komt wit tot
deze slag. Oplossing-en kunnen worden ingestuurd naar onderstaand adres.
Ons probleem van deze week: zwart 8
schijven op 9 10 12 13 15 16 19 22 en 25.
Wit 7 schijven op 21 24 30 31 32 34 39 en
42. Wit speelten wint.
De oplossirug van het probleem van vorige
week was. Zwart 8 17 18 19 20 28 29 en
33. Wit 27 31 37 38 40 41 42 en 43. 1. 27-21,
17x26; 2.37-32, 28x39; (op 26x39 wint 32x
3); 3. 40-34, 26x46; 4. 34x3, 33x42; 5. 3x5.
Goede optosisingen van Jan Masselink en
van onize jeugdleden Bennie Hüddink en Nico de Klerk en uit Hengelo Qld. van Jan
Viissöhers.
H. Wansink, Pr. Bernlhardweg 18, Vonden.

B8UIDSJAPQNNEN

AVOND- en
PARTYKLEDING

BRUIDSJAPONNEN
Mr. NELISSENSTRAAT 23
BELTRUM (bij Groenlo)
Telefoon 05448-222

DRIENERSTRAAT 10
HENGELO O.
Telefoon 05400-1.19.83

Ruime parkeergelegenheid

De grootste speciaalzaak
van Oost-Nederland

A

. /fl&Wl

sy

Jud wax wt

Gaarne volgens afspraak

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN
DAN

BE

IN

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

Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-1283

TUINSTOELEN

TUINSTOELEN
officieel „Herlag" dealer Gebr. BARENDSEN Vorden

GROTE
TUINM

LSH
VRIJDAG EN
t

Steenderenseweg 11
Hengelo Gld
SPECIALE PRIJZEN * Tuinstoelen
Ligbedden
Plastic boten
Tenten enz
••••••••••••••••••••••«•••••••••••••n
Damesvoetbal
S.V. Ratti
Dames, heeft u interesse om te
gaan voetballen? De SV Ratti
heeft het plan opgevat om het a.s.
voetbalseizoen met een dameselftal in de ZONDAGKOMPETITIE te starten. Leeftijd vanaf 15
jaar.
Gaarne opgave bij de navolgende adressen:
B. A. M. Klein Gunnewiek, Eikenlaan 7, Kranenburg en G. Gosselink, Het Kerspel 6 te
Vorden.
Aanmelding kan geschieden tot
uiterlijk l juni.

Gezond brood

Stijlvolle slaapkamer in massief eiken. Mooier kan simpelweg niet. De nostalgie viert hoogtij!
Een fraai ledikant, 140 x 200 cm plus 2 stijlvolle nachtkastjes totaal
voor slechts 665.- Op sfeervolle wijze uit te
breiden met een kommode voorzien van spiegel,
voor 458.- Of een prachtige driedeurskast
(wat 'n ruimte!) die geprijsd is voor 1195.-

absoluut vetloos
natuurlijk van

warme bakker

Oplaat
Telefoon 1373
Weekendreklame:

kruidkoek

Vraag naar ons gratis woonadviesboek

In offset en boekdruk
Zwart of kleurendruk
Grote of kleine oplagen
Vraag naar ons gratis
Tapijtboek 76

Stichting
Jeugdsociëteit, Vorden'
heropent
op 30 april om 14 uur
haar nieuwe permanente
ruimte in het Jeugdcentrum te Vorden.
Toegang uitsluitend voor jeugd van 14-21
jaar. Echter onder voorbehoud.

Keurig
verzorgd
drukwerk

Raambiljetten

Briefpapier

Folders

Rekeningen

Orderbloks

Familiedrukwerk

Vraagt u eens vrijblijvend prijsopgaaf

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

