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Korrespondenten:
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W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Plezierige dag voor jeugd jubilerende school' t Hoge Nutsfloralia
Zoals elk voorjaar worden ook nu weer
door Floralia stekplanten uitgereikt aan
de kinderen van de lagere scholen en ook
aan volwassenen. De plantjes worden
geleverd door de fa. Kettelerij De jaarlijkse tentoonstelling zal dit jaar gehouden worden op 14, 15 en 16 september in
de grote zaal van het Dorpscentrum. Wij
hopen dan vele stekplanten terug te zien
om mee te dingen naar de vele prijzen.
Half augustus wordt weer een bloemschikcursus gegeven. Nadere gegevens
omtrent deze cursus worden te zijner tijd
in Contact bekend gemaakt. Inlichtingen omtrent de uitreiking van de stekplanten vindt u in een advertentie in dit
blad.

Port betaald
Port paye
k:\ntoor Vorden

als uw

een probleem
is, bel

Aan alles komt een eind. Zo ook aan de festiviteiten rondom het honderdjarig bestaan van de
Bijzondere school aan het Hoge. Donderdag was het feest voor de schoolkinderen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling hiervoor met zijn allen naar het gemeentelijk sportpark te trekken
om aldaar de dag "zoet" te brengen met allerhande spelletjes. Vanwege de slechte weersomstandigheden kon het "buitengebeuren" niet doorgaan zodat besloten werd de spelletjes in
school te houden.

Zondag 6 mei werd er door een 7 tal
leden van R.T.V. Vierakker - Wichmond deelgenomen aan de ronde van
Meddo. J. Pieterse uit Wichmond behaalde er een fraaie 4e plaats, Marcel
Steeman uit Wichmond werd 7e en
Freddy Waarle uit Warnsveld eiste de 9e
plaats voor /ich op. Gezien het grote
deelnemersveld en in aanmerking genomen dat dit de eerste wedstrijd van dit
sei/oen was waaraan de mannen van de
R.T.V. aan deelnamen een goed resultaat. In het verdere verloop van het
sei/oen /uilen de renners van de R.T.V.
beslist nog meer van y.ich laten horen.

Zegt onderwijzer H. J. Reindsen hierover: "Achteraf blij dat we in school zijn
gebleven want er heerste deze dag een
fantastische sfeer. Het onderwijzend
personeel, de kinderen en ouders hebben allemaal erg genoten". Op het
programma stonden een 35 tal spelletjes
waarbij vele ouders betrokken waren,
hetzij met de voorbereiding hetzij met de
begeleiding op deze dag zelf. De spelletjes werden gespeeld in groepen, waarbij in elke groep één leerling uit elke klas
was vertegenwoordigd. Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld het zelf bakken van pannekoeken.
Tijdens de eerste reunie-avond, welke in
het dorpscentrum werd gehouden, werden de aanwezigen aangenaam verrast
door het zo'n dertig jaar geleden bekende "Zang & Spel" dat onder leiding van
Dick Somsen een groot aantal liedjes
van weleer ten gehore bracht.
Ook werd gezongen door een groep oudleerlingen, thans allen "zestigers". Een
groep oud-leerlingen uit de zestiger
jaren voerde de overbekende musical
"Meester Pennelik" op. Het onderwijzend personeel bracht een toneelstuk
dat zich in het verre verleden (1879) en
de verre toekomst (2029) afspeelde.
Tussen de bedrijven door zorgde "Sursum Corda" voor wat muzikaal vertier.

KEYENBORG B.V.
ST. JANSSTRAAT 38
KEYENBORG
TEL. 05753 - 2669

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra, 19.00 uur
Ds. K. Feenstra, Vorden.

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
Gezinsdienst in Kapel de Wildenborch
De kerkdienst op a.s. zondag 13 mei in
de Kapel de Wildenborch zal een gezinsdienst zijn, bestemd voor heel het gezin,
voor jongeren en ouderen. Leerlingen
van de Wildenborchse-school zullen zingend en spelend aan deze gezinsdienst
meewerken, als ook de heer en mevrouw
Kok. Voor deze dienst zullen liturgieën
•gestencild worden. Iedereen is zondagmorgen hartelijk welkom in de Kapel.
De dorpskerk open...
De Kerkvoogdij van de Hervormde
gemeente is voornemens de dorpskerk te
Vorden in de zomermaanden weer een
paar dagdelen open te stellen als stilte
centrum en ook voor bezichtiging. Vroeger jaren was dat in de zomertijd elke
dag het geval, maar vorig jaar was het
helaas niet meer mogelijk het kerkgebouw zo-maar-open te hebben, (wangedrag en vernielzucht). Enige gemeenteleden zijn nu gevraagd en ook bereid

Wielerronde
V.V.V. en R.T.V.
In het kader van het 75-jarige bestaan
van de plaatselijke V.V.V. van Vorden
en in samenwerking met de plaatselijke
industrie en de plaatselijke middenstand
heeft de R.T.V. Vierakker - Wichmond
/ich belast met de organisatie van de
Wielerronde van Vorden. Deze wielerwedstrijd /.al plaatsvinden dinsdagavond
19 juni. Om deze wedstrijd voor de
inwoners van Vorden en omgeving aantrekkelijk te maken kan er aan deze
ronde van Vorden slecht worden deelgenomen door inwoners van de gemeente Vorden en door leden van de organiserende vereniging, de R.T.V. Vierakker - Wichmond.
De deelnemers mogen niet in het bezit
/.ijn van een KNWU licentie. Er worden
deze avond 3 wedstrijden gereden nl. een
jeugdwedstrijd, in de leeftijd van 12 t/m
16 jaar. een senioren wedstrijd in de
leeftijd van 17 t/m 29 jaar en een
veteranen wedstrijd leeftijd 30 jaar en
ouder. In verband met de veiligheid
wordt geadviseerd om met een zg.
valhelm op te rijden, een attribuut wat
wel bij bijna iedere rijwielhandel te koop
is.
Aanvangstijden van de verschillende
wedstrijden zijn als volgt:
jeugd: 18.00 uur 5.5 km.
veteranen 18.30 uur 22 km.
senioren 19.30 uur 35 km.
Deelnemers aan deze wedstrijden kunnen zich opgeven tot uiterlijk l juni 1979
bij: J. Pieterse, Hackforterweg 19 in
Wichmond onder vermelding van naam,
adres en leeftijd.

gevonden enig toezicht te houden en
informatie te geven aan bezoekers/sters.
Voor overleg zijn zij uitgenodigd op
donderdagavond 10 mei in "de Voorde". Het is de bedoeling dat het
genoemde kerkgebouw voor bezichtiging
en ook als stilte-centrum open zal zijn
op woensdagmorgen van 10-12 uur en
donderdagmiddag van 2-4 uur en wel in
de maanden juni, juli en augustus. We
zijn verheugd en dankbaar dat dit zo
mogelijk is.
Vakantie in oost-europa?
In de voorbije jaren heeft de EuropaCommissie, die als interkerkelijke commissie de kerkelijke jaren in oost-europa
behartigd, informatie verschaft over de
situatie in Oost-europa en vooral ook
over het kerkelijk leven dat men daar
tegenkomt. Regelmatig is gebleken dat
dit van grote waarde is voor degenen die
hun vakantie in een van de oost-europese landen doorbrengen. Voor geïnteresseerden is thans weer een bijgewerkt
bulletin beschikbaar. Het kan worden
aangevraagd op het bureau van het
Gereformeerde
dienstencentrum
te
Leusden als ook bij de Generale Diakonale Raad van de N.H. kerk, Maliesingel 26, 3581 BH Utrecht.
Dienst over grenzen.
De "Dienst over grenzen", een orgaan
van de protestantse kerken in Nederland die ook participeert in het Jongeren

Vrijwilligers Corps, zoekt vakbekwame
mensen voor werk in ontwikkelingslanden. Voor o.a. onderwijs, landbouw,
technie, medisch en verplegend werk,
boekhouding enz. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Dienst over
grenzen. Stadhouderslaan 43, Utrecht
(tel. 030-517494).

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak
Ondertrouwd: A. J. Klomp en M. J.
Steenbreker; G. J. Oldenhave en J. G.
Th. Polman; H. J. Boersbroek en H.
Kempers.
Gehuwd: R. Hoogendoorn en L. E.
Keen.

Intrede Ds. M. Brummelman te Twcllo.
Zondag jl. 6 mei deed onze oud-plaatsgenoot Ds. M. Brummelman, tot dan
Hervormd predikant te Ophemert, intrede als Hervormd predikant te Twello
en Teuge. Hij werd bevestigd en tot zijn
werk in de genoemde gemeente ingeleid
De kollekte ten behoeve van het Nederdoor zijn hervormde collega aldaar Ds.
lands Astma Fonds heeft een bedrag
Pannekoek. De tekst voor de prediking
opgeleverd van ƒ 5835,90. Namens het
van Ds. Brummelman was Johannes 10:
Astmafonds onze hartelijke dank aan
11-13. (overeenkomstig het leesrooster
alle gulle gevers en aan de kollektanten,
van de landelijke Raad van Kerken). Na
die dit mooie resultaat mogelijk maakde feestelijke dienst, die door vele
ten.
familie-leden en bekenden uit Vorden
werd bijgewoond, sprak een vertegenwoordiger van de kerkeraad de familie
Brummelman toe en heette hen (dominee, mevrouw en de beide kinderen)
hartelijk welkom. Ook wij wensen hen
„een goede tijd toe in Twello!

Opbrengst kollekte

Zwembad
"In de Dennen"
wel open

CONTACT

graag gelezen

Het bestuur van de bad- en zweminrichting "In de Dennen" heeft besloten het
bad open te houden. Wel zal de temperatuur, vanwege de hoge stookkosten,
teruggebracht worden tot 15 graden
Brrrü!

HERVORMDE KERK VORDEN
13 mei 10.00 uur Ds. J. Veenendaal.
KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink, gezinsdienst m.m.v. Wildenborchse school.

ADMINISTRATIECENTRUM

Wielerronde van
Meddo

^Kerkdiensten

KOERSELMAN
DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donderdag. 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.
BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

R.K. K E R K VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur
R . K . KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Vaneker.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.
Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.
WEEKEND-, AVOND- en NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur Dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Breukink.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. Pieterse, Doetinchem, tel. 0834035700; Th. F. D. Aarsen, Eibergen, tel.
05454-2088.
Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand mei: mevr. Gille, tel.
2151. Graag bellen tussen 8.00-9.00
uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.
OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.), tel. 057531778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden. Tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.
MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.
GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP
Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.309.30 uur. Spreekuren leidster bejaardenhulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.
STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur do. 10.00-13.00 uur. di.av, vrij.av.
POLITIE
18.30-21.00 uur.
Woensdagmiddag
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455 voorlezen van 14.00-14.30 uur.

KERKHOFS SUPERMARKT
Nieuwstad 5 - Vorden

vleeswaren

Tel. 05752-1232.

55

ttite
ftteWM,

&t*$

m?
wveese
w

^

flG?

K

Ü$S

^"""^-~-^

:?*/*

srizr
S

*C?AC

zuivel/

i"im

zfiteRDtet

r

«?s^:.
^-^ s* ra KO •!

- «eNHfdT'a
A/ ^pocför K

\ti&.
tó!2i

v/7jêr!:\^
J»l.

f\***~l^

m-~+

J^m

wt^i*3$f0 *2
MOSDGI&WÏ',

l/j

,000
MN

a/ vei?ceft wnjuRLWt* s vasre Moe PM?6N.
oA //eec^/ÓO-.

5®,1

^^^_iew
=
20f¥

^^™

C

jö^-l
^•^^-^TWÏK^IÏ

:

•••Mf" &KWK'.
«*«wefi& «

vers vlees

diepvries

slij»erij

vr>
^ ^/

S"

^/rei?:

«wa w

Sl^^fiMSBB

&ÏÏ1IBM2

^^j^ssfiaJB
M

//AP//7P0»
'/txUC C*/f CfC'

-/ïAO»

^^^^ ^^

H

^rn^M ™

•S/AyrtS/lfï
fcQr*-sr AI/ILJ

fllAlU»^

j/v^_

l

*

A&O

Wit

Bij deze betuig ik mijn hartelijke dank aan diegene die mij
terzijde hebben gestaan, bij
de rechtszitting enz. betreffende 't Kerkepad,
mede door uw medewerking
kunnen wij nu vrij wandelen.
S. Siebelink
Vorden, mei 1979
Vordense Bosweg
Te huur gevraagd: tijdelijke
woonruimte voor jong echtpaar. Tel. 05431-269.
Te koop: bankstel.
Tel. 05752-1299.
Te koop: violen-, duizendschoon-, en klokjesbloemplanten. Ook
aardappels
(Woudster, Surprise).
A. Hissink, Heyendaalseweg
3, Vorden. Tel. 1778.
Wie heeft er zaterdagavond 5
mei tijdens de reunie in het
Dorpscentrum in Vorden een
licht groen jack, maat 42,
meegenomen en een zelfde
jack, maat 36 laten hangen.
R. Regelink, Koekoekstraat 7,
Vierakker. Tel. 05750-21960.
Te koop: VW voor cross of
sloop. Tel. 05752-2218.
Te koop: g.o.h. Damesbrommer, Sparta en Ignis diepvrieskist 400 L, 2 jaar oud.
Het Vaarwerk 22, tel. 2042.

Mede namens wederzijdse ouders hopen

Heden overleed tot onze grote droefheid plotseling,
onze geliefde broer, zwager en oom

HENK NIJLAND

ALBERTUS HENDRIEKES SLAGMAN

en

ADA TEN BRINKE
op de leeftijd van 66 jaar.
in het huwelijk te treden op vrijdag
18 mei a.s. om 13.30 uur in het gemeentehuis „Kasteel Vorden".
Kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 14.15 uur in de Hervormde kerk te
Vorden door de weieerwaarde heer
Ds. J. Veenendaal.
Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal „Concordia"
Raadhuisstraat 36 te Hengelo (Gld.)
Zelledijk 5, Vorden
Hobelmansdijk 13, Zelhem
Wij gaan wonen Zelledijk 5, Vorden.

Op 19 mei a.s. hopen
de heer en mevrouw
OTTENS-SCHREUDERS
hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.
Op deze dag is er een dankdienst in de
Hervormde kerk te Vorden,
aanvang 15.30 uur.
Wilt U hun feliciteren, dan bent U van harte welkom
op maandag 21 mei a.s. van 14.30 tot 17.00 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat, Vorden.
Huize "het Enzerinck"
Almenseweg 60, Vorden

Te koop: Bungalowtent; 6
pers. Compleet. H. K. v.
Gelreweg 39, Vorden.

Zwaar valt ons dit verlies

2e Rijwielavondvierdaagse
WICHMOND - VIERAKKER
Organisatie R.T.V. Vierakker-Wichmond
Maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei
Afstand 25 - 35 km.
Vertrek iedere avond 18.30 tot 19.30 uur vanaf
Café Worm, Dorpsstraat, Wïchmond

Vorden: G. H. Stokkink-Slagman
D. Stokkink
Bemmel: G. W. Stokkink
J. Stokkink-Wijers
Marjelle en Bas
Vorden: D. J. Stokkink

Inschrijving: Maandagavond 28 mei vanaf 18.00 uur bij
Café Worm
Inschrijfgeld f 6,- per persoon; f 20,- per gezin
ledere deelnemer die 3 avonden meefietst ontvangt een herinnering.

Vorden, 5 mei 1979
„Koskamp"
Sekdijk l, Wildenborch

Inlichtingen: H. Grootenhuis, tel. 05754-556 - J. Hermsen, tel. 05750
20845 - L. Taken, tel. 05754-728 - J. Pieterse, tel. 05754-517.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Voorjaarsaanbieding
Bij ons koopt u nu

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zo lang in ons
midden mochten hebben, berichten wij u dat op 6 mei
1979 in het ziekenhuis te Lochem is overleden, mijn
lieve man, onze zorgzame pa en opa

HENDRIK KAPELLE
echtgenoot van J. G. Olthuijs

fig.A

op de leeftijd van bijna 88 jaar.
Vorden: J. G. Kapelle-Olthuijs
Mijdrecht: D. J. de Jong-Kapelle
M. S. J. de Jong
Mijdrecht: Jaap de Jong
Ellen de Jong-van Vliet
Amersfoort: Dick de Jong
Eleonoor Young

uit voorraad en voor zeer

scherpe prijzen
EXTRA... tot 31 mei plaatsen
wij deze
fig.B

Vorden, Wilhelminalaan 14
Rectificatie

Te koop: een nette kinderwagen met toebehoren voor
ƒ 50,-. P. H. Emsbroek,
Ruur loseweg 3 1 , tel . 208 1 .
Te koop: jonge konijnen,
vlaamse reus. G. van Zeeburg,
Zutphenseweg 31,
Vorden. Tel. 1531.
Jantine van Welzenis, 16 jaar,
zoekt vakantiewerk, beschikbaar vanaf heden tot l juli.
Tel. 05752- 1 704.

Op zaterdag 12 mei a.s. is het precies vijfentwintig
jaar geleden dat we elkaar het ja-woord hebben
gegeven.
We vinden het erg fijn dit te mogen beleven.
We willen U dan ook langs deze weg uitnodigen om
samen met onze kinderen dit heuglijke feit te herdenken in zaal Schoenaker, Ruurloseweg, Vorden.
Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.00 uur.
J. H. BEKKEN
A. A: BEKKEN-DIEKS
WIM en FRANS

TUINMAN GEVRAAGD:
Wie wil lx in de week of vóór
of na werktijd de sier- moestuin en boomgaard plus
koude kas onderhouden op
nader over een te komen condities.
Melden: Kiefskamp, Lindeseweg 6, Vorden. Tel. 057522045.

Vorden, mei 1979
Ruurloseweg 86

Caravanstalling gezocht. E.
van Welzenis, Het Jebbink
33, Vorden. Tel. 05752-1704.

Vorden, mei 1979
,,De Voskuil", Schuttestraat 10

Race- en trimfietsen

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur
in zaal Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

B. VOSKAMP
E. A. J. VOSKAMP-HEMELTJEN

o. a. Garaniums
Afrikanen
Petunia.s
Salvia's enz.

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 11
mei om 13.00 uur in het rouwcentrum aan Het Jebbink 4 te Vorden, waar de begrafenis zal
plaatshebben om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats aldaar.

In onze zaak kunt u nu
kennismaken met de
fig.C

In plaats van kaarten
Op donderdag 17 mei zijn onze ouders en grootouders
J. W. TE LINDE
A. TE LINDE-LUYMES

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

De overledene is opgebaard in bovengenoemd rouwcentrum, alwaar gelegenheid tot condoleren wordt
gegeven donderdagavond van half acht tot acht uur
en na de begrafenis.

Uw zaak
jur, raad van toezicht en direktie der Rabobank
„Vorden" geven met leedwezen kennis van het
overlijden van haar oud-direkteur de heer

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

laf 15 juli 1930 - 1 mei 1958, een periode waarin de
moeilijke crisis- en oorlogsjaren vielen, heeft hij de
belangen der bank met grote toewijding en nauwgezetheid behartigd.
Zijn persoon en zijn werk zullen bij hen in dankbare
herinnering voortleven.

Wij gaan met

Vanaf heden weer volop

PERKPLANTEN

Wij geven U gaarne
een vrijblijvende prijsopgave.

Vorden, 6 mei 1979

Zie onze showroom.
Natuurlijk van Fongers
Rarink, Nieuwstad 26

GRATIS voor U

Thuis liever geen bezoek

H. KAPELLE
Op zaterdag 12 mei a.s. hopen wij met onze kinderen
en ouders ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

uw rolgordijn
of zonnescherm

vakantie

vre
mode!

en zijn gesloten van 14 t/m
26 mei
Boekhandel HJetbHllk
Zutphenseweg - Vorden

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden.
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LIEFDE IS...
samen een glaasje drinken in de "Schuur".
ledere woensdagavond
"Stuifin"
Hotel "BLOEMENDAAL",
Vorden, tel. 05752- 1 227.
Sauna- Solarium.
Moezel-vakantie. Te huur:
volledig huishoudelijk ingerichte caravans met grote
voortent. Vaste standplaats
op camping Pommern a. d.
Mosel (Duitsland) 8 km van
Cochem, voor- en naseizoen
nog enkele weken vrij. Ook
voor pensionadressen, fam.
Lovink, Thorbeckestraat 22,
Zelhem, tel. 08342-1548.

Gevraagd voor 4 a 5 dagen in
de week een medewerker op
een gemechaniseerd rundveebedrijf.
Henk Smeitink, Zelhemseweg
47, Hengelo (Gld.), Tel.
05753-1472.

40 jaar getrouwd.
Samen met familie en bekenden houden
we dit feest op vrijdag 18 mei.
Waar U ons kunt feliciteren 's middags van 16.30 tot
18.00 uur in ,,'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34, Vorden.
Harry, Gerda
Sabine en Nicole

Hout- en bouwbond C.N.V.
afd. Vorden

Zomerinwisseling
vakantiezegels
10 en 11 mei 19.00 tot 21.00 uur

Zutphenseweg 48, Vorden.
De P.V.

7251 LA Vorden, mei 1979
Ruurloseweg 7

Op dinsdag 15 mei zijn wij 50 jaar getrouwd en geven
wij gelegenheid te feliciteren van 16.00 tot 17.30 uur
in ,,'t Pantoffeltje", Dorpsstraat, Vorden.

J. F. JANSEN
L. B. JANSEN-BOUMAN
Vorden,
Het Jebbink 42

75 mei a. s. wordt ik 80 jaar.
Mijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen vinden het prettig
als u ons wilt komen feliciteren van
19.00 tot 21.00 uur in zaal Smit, Vorden

G. STAPPER
Het Jebbink 48, Vorden

Voorjaarsvergadering
V.V. VORDEN

Shirts, broeken, jacks,
lekker kombineren.
Vrij! Met ons advies
op de koop toe.
Wat hebben wij nu
een kollektie !

op 28 mei 1979.
In het clubgebouw,
aanvang 20.00 uur.
AGENDA:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Notulen van de najaarsvergadering
5. Pauze
6. Bestuursverkiezing; Aftredend de heer G.
Bloemendaal en de heer G. Stokkink, beiden
herkiesbaar.
Tegenkandidaten kenbaar maken per brief,
een uur voor de vergadering bij de secretaris.
7. Contributie verhoging
8. Rondvraag
9. Sluiting

tcHliel en mode

/choolderman
raadhuisstraat tel. 1367 vordert

Veelzijdig voordeel van
uw Vivo-groenteman
cpoetifen
^0

kommer

XOl >co

AJ&- stuk

SIHXM
'M*

4f&
't

Choco/acfe
o/iv.

V/vo Chips

Margarine,.
Q/oJtjes

^

r+*/V

fff^f/Wi

"^^fc...

^^—iiin „

^^P^ll

i^^^ \

Supermarkt Oonk
^^^

^L. ^ .^ .^ .^ .^NM ^«. ^^^L^^^fetf ^^«^L

\Vorden.

*

K l ^^. ^^ ^*M ^*.^ ^

Donderdag 10 mei 1979
41e jaargang nr. 9

Tweede blad CONTACT - VORDEN

APOTHEEK IN EEN NIEUW JASJE

Deze dagen is de apotheek te Vorden in een nieuw jasje gestoken en heropend, alhoewel eigenaar B. Veen in dit geval opmerkt:
„Van een heropening kun je in feite niet spreken want een apotheek is geen winkel. In principe is een apotheek 7 keer 27 uur in
de week open, we moeten altijd bereikbaar zijn!", aldus de heer van Veen.
Qua verbouw is de apotheek meer aan de huidige eisen aangepast, waarbij toch wel het "dorpse" karakter gehandhaafd bleef.
Er is een sfeervolle verlichting aangebracht, een geheel eiken opstand, idem aanneemtafel en kasten. Kortom het doet gezellig
aan. In totaal is er lOOm bijgekomen.

Twee kampioensteams bij volleybalvereniging Dash

Maandagavond zijn de twee kampioensteams, heren 4 en meisjes aspiranten C van volleybalvereniging Dash, in de sportzaal te
Vorden door het bestuur van de vereniging ontvangen. Voorzitter de heer Janssen richtte zich met enkele toepasselijk woorden
van gelukwens tot de nieuwe kampioenen.

Kerkepad weer open
Politierechter:
VERSPERRING MOET WEG
Het pad langs de Vordense beek, het zogenaamde "Kerkepad" is openbare weg,
althans een openbaar voetpad. In het volgepropte en bedompte zaaltje van het
kantongerecht in Zutphen, klonk woensdagmiddag het applaus op, toen de
Zutphense politierechter, mr. A. H. Smit de uitspraak deed, dat het voetpad een
openbaar karakter heeft. Iedereen kan nu weer rustig wandelen.
Dit houdt in, dat er geen obstakels over Nog op Koninginnedag werd volgens
dit voetpad aangebracht mogen worden. mr. de Jonge, de verdediger van De G.
Het laatste anderhalfjaar is er bijzonder een groot hek in de vernieling geholpen.
veel te doen geweest over het zoge- Bovendien waren De G. grove scheldnaamde "kerkepad", nadat De G. de woorden naar het hoofd geslingerd. Uit
nieuwe eigenaar van de villa was gewor- de zaal klinken stemmen op, waaruit het
den. De overlast van wielrijders en van tegendeel moest blijken. De kantonrechhonden op het kerkepad begon hem te ter moest enkele malen dreigen de zaal
vervelen. Hij kondigde de burgemeester te zullen laten ontruimen wanneer de
van Vorden aan maatregelen te zullen rust niet terugkeerde. De Zutphense
gaan treffen. Ondertussen was de G. in officier van justitie, mr. K. Kuiken had
oude stukken gedoken en daaruit was beide partijen voor de rechter gebracht.
hem gebleken, dat er van een openbaar De Vordenaar S. werd een bekeuring
pad geen sprake was. Het pad zou een gemaakt voor het lopen op een pad dat
onderdeel zijn van het bezit van het geen openbaar pad was en De G. kreeg
kasteel. In de twintiger jaren liet de het verwijt obstakels op een openbare
kasteelheer enkele malen per jaar de weg te hebben aangebracht zonder toeslagboom ner om op deze manier zijn stemming van bevoegd gezag.
eigendom niet uit handen te geven.
De nieuwe villa-bewoners plaatste op
een bepaald moment een hek over het
pad. Iedereen moest met zijn knie of met Uitspelen
de handen de "deur" van het hek open- 'Dit uitspelen van 2 partijen vond mr. de
doen om vrije doortocht te krijgen. Dit Jonge niet goed. Bovendien meende hij
werd aanleiding tot fikse ruzies tussen dat de officier nagelaten had aan te
de mensen, die beweerden jaren achter- geven wie onder "bevoegd gezag" vereen ongestoord op het pad te hebben staan moet worden. Hij vroeg daarom
kunnen wandelen en de nieuwe eigenaar nietig verklaring van de tenlastelegging.
die zelf meende het volste recht te De verdediger van S., mevrouw Bergsma
hebben om het pad van een "hindernis" had duidelijk de steun van de stampvolle
te voorzien. De eigenaar kreeg vaak heel tribune, toen zij een 93-jarige Vordenaar
onvriendelijke woorden naar zijn hoofd liet getuigen, dat hem nimmer enige
geslingerd, zoals "vieze, vuile kapita- belemmeringen in de weg waren gelegd
list"!
bij al die keren, dat hij over het voetpad

Inspektie
rundveestamboek
Bij de onlangs gehouden inspektie van
het Koninklijk Nederlands Rundveestamboek in het gebied van de fokvereniging De Wiersse door de heer
Landeweerd, werden dieren van de
volgende eigenaren ingeschreven: J. H.
Nijhoff, Carla met b + 81S, Margriet 61
met b + 80 KSe, Hen/iet met b + 808,
Nellie 12 met b -f 80; H. J. Arendsen
Raedt Bzn: Laura 12 met b + 81S,
Fenna met b + 81 S, Liesje 53 met b +
80 KS, Liesje 73 met b plus 80 S,
Willemien met b 79 S; H. J. Arendsen
Raedt: Tanje met b + 80 S, Diny met b
79 S, Gerdie met b 79 S; B. H. Weenk:
Annette met b -l- 82 KS, Marie met b
4 81 KS, Sandra met b + 81 S, Ellie met
b + 80 KS, Aafke met b 79 S, Bernarda
met b 77 S, Irma met b 76 S; A.
Boeyink: Mina 191 met b 78 S; W.
Imenkamp: Guus met b 76 voorlopig;
H. J. Valkeman: Mina 18 met b + 84
KS, Mina 24 met b + 83 KS, Annie 41
met b + 80 S, Annie 30 met b + 80 KS,

Antje 14 met b 4- 80 S, Annie 37 met B
+ 80 S, Antje 13 met b 79 S, Mina 36
met b 78 S, Annie 38 met b 77 S; J.
Groot Wassink: Rika 30 met b plus 80
S, Marie 20 met b 78 S; J. W. Fokkink:
Hannie 3 met b + 80R, Nellie b met 77
S. Gerdien 5 met b 79 R.. Corrie 6 met b
77 S, Corrie 8 met b 77 S; G. J.
Ruiterkamp: Diana 10 met b 79 S,
Reina met b 79 S; T. G. Harkink:
Marinke 4 met b plus 80 S, Juultje b met
b+ SOS, Deliana met b 76 S, Bea l met
b min 74 R; H. J. Oltvoort: Roosje met b
+ 82 S, Marianne met b + 81 S. Annie
met b + S, Stein met b 78 R, Lotje 18
met b 78 S, Judith met b 78 S, Margriet
met b 77 R, Irma met b 76 S, Cora met b
76 S, Joost met b + 81 definitief, Baary
met b 76 voorlopig; H. J. Visschers:
Sonja met b -f- 80 R, Marijke 21 met b
+ R, Jantje 9 met b 79 S, Rineke met b
77 R.

Door inspekteur Terlouw werden van
het FH-veeras dieren van de volgende
eigenaren ingeschreven: H. Bouwmeester: Fokje 87 met b + S, Meino 134 met

gewandeld of gelopen had. Jachtopziener O, de getuide van De G., moest toegeven, dat^Hh de jaren zeventig een
bord "wande^td" was aangebracht. Hij
herinnerde zich nog, dat in de twintiger
jaren met een slagboom zo nu en dan de
weg, waarop de karresporen liepen,
werd afgesleten. Het voetpad is altijd
open geble^Bp*")e officier van justitie,
mr. Kuiken vond in de getuigenverklaringen en in de stukken voldoende
aanknopingspunten om er van overtuigd
te zijn, dat het pad openbaar is. Hij
vroeg vrijspraak voor S. De villabewoner
wilde hij schuldig verklaard zien zonder
toepassing van straf.
De kantonrechter mr. A. Smit sprak S.
vrij. In de zaal tegen De G. deelde de
kantonrechter de visie van de verdediger. In de tenlastelegging zou niet tot
uitdrukking gebracht zijn wie onder
bevoegd gezag verstaan moet worden.

Ingezonden
Twee maten?
De afsluiting van het Kerkepad heeft
heel wat stof doen opwaaien in Vorden
en terecht. Gelukkig heeft de uitspraak
van de rechter een eind gemaakt aan het
probleem. Het recht heeft zijn loop. Er
is in de ingezonden stukken echter nogal
gehamerd op de tegenstelling echte
Vordenaar - nieuwkomer. Is dit terecht?

Nog net by het ter perse gaan werden w'\\
vorige week gebeld dat de rechter had
beslist dat het Kerkepad open moet
bleven, doch het was niet mogelijk dit
bericht vorige week in Contact te plaat- Waar ik tot nu toe niets over in de krant
sen. In ons dorp is men zeer verheugd heb gelezen is het volgende: Het voormadat de rechter zo beslist heeft. Laat een lig hotel "De Konijnenbult" is nu het
ieder zich nu ook korrekt gedragen en eigendom van een authentieke Vordezorgen dat er geen vernielingen aange- naar geworden, die het tot woonhuis
richt worden als men gaat wandelen, verbouwde. Kennelijk gesteld op privacy
laten wy het nu allemaal in ere houden (en wie is dat niet) werd het bos rondom
en genieten van de mooie natuur en dat van een afrastering voorzien. Maar er
aanliggende bewoners geen hinder on- gebeurde meer. ledere Vordehaar zal
weten dat na 100 meter de Schuttestraat
dervinden.
te zijn ingeslagen men links een zandweg
naar de Leuke had. Er stond een offib + 82 S, Sietske 40 met b + 81 S, cieel bordje van de gemeente met de
Meino 118 met b + R, Fokje 80 met b naam van het "buurtschapje". Een erg
+ S, Marian 37 met b + S, Meino 104 mooie wandeling die vele Vordenaren en
met b + 80 S, Meino 126 met b 79 S, vakantiegangers maakten. Onlangs is
Marianne 40 met b + 79 S, Jansje met b echter het gemeentebordje "de Leuke"
79 R, Marian 33 met b 77 R; J. M. verdwenen. De zandweg, die sinds menKaemingh: Sietske 26 met b + 81 S, senheugenis publiek was, is plotseling
Jetske 17 met b + 80 R, Jantje 49 met b privé geworden. Een groot wit hek en de
79 S, Mina 4 met b 78 S, Gaatsme talrijke bordjes liegen er niet om.
Tonnie Jan met b 77 definitief; W. van Verboden toegang! Het ommetje "de
Loon: Maarike 2 met b V* 80 R; A. Leuke" kan niet meer gemaakt worden.
Dijkstra: Hendrika's Nestor 3 met b + En iedereen zwijgt. Want hier woont
81 voorlopig; Fr. Helmink: Ralf met b geen import, maar een rasechte, inmin 73 voorlopig.
vloedrijke Vordenaar. En dan mag
zoiets kennelijk wel. En een ieder zal het
toch met me eens zijn dat het afsluiten
van deze zandweg veel verder gaat dan
wat de heer van de Graaf deed.
Vordenaren, nu ook in aktie komen!
Vele oude Vordenaren zullen voor de
rechter kunnen getuigen dat er een
publieke
doorgang altijd geweest is.
Vorige week vermelden wij dat tijdens
het Oranjefeest de muziekvereniging Durven we nu ook? Of zwijgen we omdat
Concordia haar medewerking verleende het hier een gerespekteerde Vordenaar
doch wij denken dat onze korrespondent aangaat? Dat zou betekenen met twee
A . p os tma,
te lang in bed heeft gelegen want maten meten!
Ruurlosewegó,
Sursum Corda was haantje de voorste en
Vorden
blies 's morgens vroeg al haar deuntje.

Ere wie ere toe komt

Bi'j ons in d'n Achterhook

[ Buiten verantwoording van de redaktie]
Gart Jan Winters leep zondagmargen net in 't höfken te kieken
too Toon van de Spitsmoes bi'j um an kwam. "Zo, wo'j us kieken
of de doppers al goed bunt?", begon Toon. "Doppers goed, schei
mien d'r oaver uut, de spinazie ha'w anders um dizzen tien van 't
jaor allange achter 'n bokseboord en now stekt ze de oorne nog
maor net boaven de grond en dan hoef i'j oaver de stengels en de
slaat nog helemaols neet te praoten. 't Liekt wel of alles in de warre
is. Maor gaot met nao binnen dan kö'w zien of Gerre de koffie
klaor hef, die smaakt met dit weer nog wel goed. "A'k ow neet in
de weage zitte?". "Oh nee, d'r kump zo nog un drieklezoor die bi'j
ons in diens wil komm'n, den kump op onze advetentie die'w
vanwekke in de krante heb ehad, maor daor hoef i'j ow neet veur te
waarn". Toon ging maor wat graag met want koffie zett'n kon
Gerre wel, zo vake had e d'r al wel wat edronken um daor met op
de heugte te könn'n wean. "Zo Toon, zat i'j um un pra"otjen
veleagen of hef ow vrouw ow buuten de deure edaon?", vroog Gerre
too Toon achter Gart Jan de kokken instapp'n. "Och wat za'k ow
zeggen, ik komme hier altied met plezier dus waorumme vandage
ok neet".
't Eerste köpken koffie hadd'n ze goed en wel op too de
toekomstugge knech van Gart Jan d'r in kwam. Hee stell'n zich
veur as Olbert Nibbelink uut Enter, 'n Röstuggen kearl waor neet
al te volle praot an zat, maor die, a'j um zo anheurn, wel vestand
van 't boerenwark hadde. Gerre, van huus uut nogal ni'jsgierug,
vroog um 't ei uut de konte: waor e ediend hadde en hoe lange, uut
wat veur nös at e kwam en wat e eleerd hadde. Olbert zei wat e
kwiet wol maor meer ok veural neet.
't Duurn neet al te lange of zee waarn 't wel in hoofdzaak met
mekare eens. Umdat Olbert bi'j zien veuruggen boer veurtiedug
was wegegaon (hee kreeg doar volgens zien zeggen völs te weinug
tussen de tande) kon e bi'j Gart Jan al 'n vieftienden mei beginnen.
Dat pass'n Gart Jan goed want daor was de leste tied nogal wat
wark blieven ligg'n. Zo wodd'n afesprokken en Olbert maken
anstalten umme weer weg te gaon. "Wa'k ow nog zeggen wolle",
zei Gart Jan, "ik bunne un man van weinug weurde, a'k zo doe met
de vinger beteikent dat da'j drek mot komm'n" "Dat kump goed
uut", antwoordden Olbert, "ik bun ok un man van weinug weurde,
at ik zo doe met de kop (en daorbi'j schudd'n hee van nee) dan
beteikent dat: ik komme neet". Gart Jan wis too metene wat veur
vleis e in de kuup hadde. "Daor kö'j 't veur vandage wel met
doen", menen Toon, "de tieden bunt veranderd mo'j maor denken, ok bi'j ons in d'n Achterhook".
H. Leestman.

TAPIJT NODIG? *,„ „„,..!HEIJINK!

Citroen-dealer

maar liefst keuze uit

AUTOMOBIELBEDRIJF

78 rol kamerbreed tapijt

RUESINK RUURLO

Wij berekenen geen legloon
Tot ziens bij

M tlülMlIX Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. 1484

PHNNEVDEEL
MEUBEL- EN UPUTENHUIS

Kom
KEUKENS
kijken

All* soorten
bouwmaterialen In
>t««n. kunststof etc.
Grote kollektie
keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavulzen: duizenden
mogelijkheden
Open haarden.
hout/ gas/
elektrisch
Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak
en ramen.
Tulnartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers.
tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc,
asbest etc.
Voor de agrarische
sektor betonroosteri,
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.
Dakbedekkingsmaterialen: pannen,
platen, rubberroid
Badkamerinrichtingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

CITROEN CX2500D
1978
CITROEN CX2200D
1977
CITROEN CX2000 Super
1977
CITROEN CX 2400 Pallas automaat . 1977-78
CITROEN GS Club Break
1977-78
CITROEN G Special Break
1977
CITROEN GS Club
1977
CITROEN G Special
1976-1978
CITROEN Ami 8 Break
1976
CITROEN Dyane6
1976t/m 1978
CITROEN LN
1978
CITROEN 2 CV 6
1977-1978
CITROEN 2 CV 4
1974 t/m 1977
CITROEN AK 250
1976
CITROEN C35 Diesel
1976
MAZDA 323 Autom. met schuif d a k . . . 1978
PEUGEOT 204 .
1973

VAUXHALL Chevette
HONDA CMC L
ALFASUD
ALFA ROMEO met LPG
MERCEDES 240 D
SIMCA1100LS
AUSTIN ALLEGRO 11002x
PEUGEOT 504 GL
MITSUBISHI 1200 Lancer
RENAULT 16TS
RENAULT 6
CITROEN AK 250
CITROEN C35 Diesel
BMW 1802
FORD TAUNUS 1600 L
FORD CONSUL

1975
1977
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1977
1975
1976
1976
1976
1973
1973
1974

Tevens vragen wü een jonge administratieve kracht (± 18 jaar)
evt. vrijstelling van militaire dienst

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

ervaren eerste automonteur
Inruil, financiering en leasing mogelijk
Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo. Tel. 05735-1753

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv

TANKEN EN LATER BETALEN
DAG EN NACHT TANKEN

Spoorstraat 28 tel. 05735-2000*

op uw O.K. KREDIETKAART

EUROCHSIOD

Vraag ons naar zo'n kredietkaart.

Voor een betrouwbare gebruikte auto
naar uw
V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325
Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

DE
"VELDIjOEK"
dé
noütalgiezaah
van de
achterhoeft
tussen Doet ïnchem rn Ruur
Veldhockwwee 11-11
057*6-49»

D. J. JANSSEN'S
vee- en vleeshandel b.v.
Export-slachterij van varkens te Apeldoorn.

Wij vragen:

die hiervoor gratis opgeleid willen worden,
(ook schoolverlaters)

Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Nat. Grasbaanraces
op zondag 13 mei te Ruurlo
Alle klassen 50 cc t/m 500 cc
aan de start.
TERREIN OP DE „BRUIL"
Aanvang half twee

^L7

^^WaMaWaWttlte^.

desnoods
binnen één dag

uw eigen
naambord?

Kanaalpad 30, 7321 AP Apeldoorn -tel. 055-214893

^

nieuwe
sleutel?

a. ervaren slachters,
b. ervaren uitbeners,
afsnijders
en vleesbewerkers
c. flinke jeugdige
medewerkers,
Wij bieden een interessante werkkring met goede vooruitzichten.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Dagelijks reisgelegenheid Hengelo (Gld.) - Vorden - Apeldoorn.
Zoekt u werk of heeft u interesse, neem dan kontakt met ons op voor
nadere informatie.
Wij houden zitting op zaterdag 12 mei 1979 tussen 9 en 12.00 uur
Wilhelminalaan 12, Vorden -Tel. 05752-1416.

En jj. wat zoekt u
bij c[e Amro Bank?

H. Barendsen

óók een kant-en-klaarservice van

H.BARENDSEN

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden
Tel. 05752-2675

Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.
Voor inlijsten van schilderijen, borduurwerken,
foto 's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen
passe-partouts.
Museum en on t spiegeld
glas.
Schoonmaken en
restaureren van
schilderijen.
Snelle levering.
IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN UIT
DE 18e EN 19e EEUW
Vorden - Ridderkerk
Dieren

„Ik kom hier even m'n
vakantiezaakjes verder regelen:
buitenlands geld en reischeques
en zo... eh... en dan wil ik ook nog
even praten over een goede reisverzekering. Want er kan altijd
wat gebeuren. Begrijpt u wel?"

amro bank
Dorpsstraat 24
RUURLO

Raadhuisstraat 1
VORDEN

Spalstraat 11
HENGELO

Een appeltje voor de
dorst, een gezonde zaak.

DISCOUNT CENTRU
"LUXAFLEX PRODUKTEN CENTRUM"
WANT NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN!!

Als u happig bent op een goede
rente, bijt u dan eens vast in een
van de vele Amro spaarmogelijkheden. Zo'n appeltje voor de
dorst is een heel gezonde zaak.
Je weet tenslotte maar nooit.

Zelf doen - spaart poen!!

U bent ook welkom voor: Amro
Privérekening, lenen, hypotheken,
verzekeringen. Of voor buitenlands
geld, reischeques,
safeloketten enz.

amro bank EÖJ
Dorpsstraat 24 - R UUR LO

Raadhuisstraat 1 - VORDEN
Spalstraat 11 - HENGELO (Gld.

„KUNT U EEN STANLEY
MES VASTHOUDEN??"
„NATUURLIJK!"

„KUNT U MET EEN
NAAIMACHINE OVERWEG?" „NATUURLIJK!"

U krijgt van ons

U krijgt van ons

20%

10%ECHIE KORTING

ECHTE KORTING

ALS U UW TAPIJT ZELF
HAALT EN LEGT!

ALS U UW GORDIJNEN ZELF
MAAKT!

- Uitgebreide voorlichting!
- Stoffeerdersbenodigdheden
te koop ofte huur!!
Pak aan die klus: want...

- Dit maakt ca. 30% op de
totale aanschafwaarde uit.
- Uitgebreide voorlichting!
Doe het zelf! want...

Zelf doen - spaart poen!! Zelf doen - spaart poen!!

Ruime kollektie KAMERBREED TAPIJT

„Stoffenboetiek il
Enorme kollektie

voorjaars- en
zomerkatoen
in mode kleuren
Deze week (tot 18-5-79)
95
t
voor elke eerste meter;
elke volgende meter of gedeelte daarvan voor

8

de HALVE prijs!
n.l. PER METER

4fUU

IMYLOIM vanaf

39,- per meter DHZ-prijs

Nu originele „IMicky "velours

WOL vanaf

99,- per meter DHZ-prijs

Per meter .

RUURLO

DORPSSTRAAT 29
Contact
graag
gelezen

29,90

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen
Café-Restaurant

Uitschieter van de week!!

Damesblouses
Unie en bedrukt

Q j-

2 stuks voor

OUf'

't Wapen
STOETERIJ

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 - Ruurlo

de Hessenkamp"

a

Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo
en in volautomatische DAF

Medler

-

Tel. 6684

stelt ter dekking haar

Arabische voffibedhengst
SHIHAB MAGIC

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

Goedgekeurd op afstammelingen.
In 1979goedgekejJ|^oor3jaar.
Zadel, spring- en cl^Ki
AA certificaat.

Staat ter dekking bij
Dekstation VOS,

Wegens toenemende drukte is op ons
bedrijf in Hengelo Gld. plaats voor:

Lagerweg 4a, Zuidlaren.
Uw paard wordt gehaald en na drachtigheid
weer thuisbezorgd. Zonder kosten.
INLICHTINGEN: Hr.Vos,tel.05905-2407
of KEU N E, tel. 05752-1737

een actieve
medewerker
Funktie:

van 't Medler

het helpen laden en lossen van
vrachtauto's; afgifte materialen etc.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling voor
15mei a.s. te richten aan:

VOORJAARSTIJD SCHOONMAAKTIJD

H.C.I. B.V.

Profiteert .

IMylon slaapkamertapijt

Kruisbergseweg 13,
7255 AG Hengelo Gld.
Telefoon: 05753-2121.

400 cm breed
zelf leggen -zelf halen

Cf\
/öU

tevens een Nylon velours bruin
Zolang de voorraad strekt
CQ Cf|
van 98,- nu voor
O «S, OU

%
y

j ten have prod u kt k-1»
&.

l
w
%

m

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

Ook voor het reinigen van tapijt
verhuren wij de iedeale machine
die het vuil verwijderd.
Onze collectie vitrages is fantastisch
Wooncentrum

11,80

•• BIELZEN zeer geschikt voor verfraaiing van uw tuin Nu per m1
-. GRINDTEGELS afm. 60x40x5cm
keuze uit 14 verschillende kleuren

1e keus p. st. vanaf

3,98

NOG ENKELE RESTPARTIJEN VOOR SCHERPE PRIJZEN !!
M

79,50

REGENTONNEN inhoud 200 liter, massief eiken Nu p. st.

M STRAATSTENEN in 4 kleuren
•• DIO-KEITJES in 3 kleuren

p. st. vanaf

0,26

Nu per m2

40,00

Op korte termijn kunnen wij plaatsen

i

%

i

•

CO 2 lassers en
konstruktiebankwerkers
Wij bieden:
— interessant werk
— gunstige financiële voorwaarden
— goede pensioenvoorziening
— reiskostenvergoeding
— verstrekking van werkkleding

Half augustus starten wij met een

aa
"
TEN HAVE PRODUKTIE B.V.
Inlichtingen tussen 8.00 - 16.30 uur, tel. 057522244 of na werktijd tussen 18.00-19.00 uur
tel. 08342-1949.

i

per stuk vanaf

0,45

mm PATIO-B LOKKEN in 4 kleuren

per stuk vanaf

2,50

Bovengenoemde prijzen zijn afgehaald incl. B.T.W., zolang de voorraad strekt

i

Sarinkdijk 1 Varssel
Tel. 05753-7328

gem.

Hengelo

Openingstijden:
Maandag t 'm vrijden)
van 'i oo't m 12.30 uu
en 13.30 tot 17.00 uur

Zaterdags v,m 9
12.3d

Vri|(i;i(].ivoin! v.jn 19 '

Muziekschool Hans Scheerder
Tel 05752-2244

mm KINDERKOPJES

& zal les gegeven worden in GROEPSVERBAND
Tevens is er de mogelijkheid tot PRIVELESSEN
Tevens is er de mogelijkheid tot PRIVELESSEN
Om teleurstelling te voorkomen, verzoeken wij
u zich zo spoedig mogelijk op te geven.

Industrieweg 8 te Vorden.

Postbus 55 7250 AB Vorden

30,00

orgel- en pianocursus

Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten

Industrieweg 8

Nu per m2

TRIO-KEITJES in 3 kleuren

Gld

V

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

tot 21.00 uur

Het prachtigste palissander
maakt u zelf van paalhout
metRamboBeits.
Doe-het-zelf-centrum

HARMSEN

1BL
tp

*«parante klem*»*

4 "5

Schoolstraat 6-8, Vorden
Tel. 05752-1486

Zonder taart geen moederdag

welke moeder
u ook wilt
verrassen:
u slaagt bij ons!
Ja, welke moeder U straks ook wilt verrassen... een jonge
moeder of een grootmoeder... U slaagt voor een Moederdaggeschenk bij Barendsen. Daar wacht U een winkel vol kado's:
practische of leuke, werkbesparende of iets om 't huis mee te
versieren. Kom daarom even bij ons langs en kies uit de 1001
geschenkenwinkel van Barendsen. Voor jonge en niet meer zo
jonge moeders is er keus genoeg.

Voor moeder naar de

slagroomtaart,
met verse aardbeien,
en andere taarten.
BANKETBAKKERIJ

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

SPECIALITEIT ZWANENHALZEN

TONEELVERENIGING

„T.A.O. Wildenborch"
geeft op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei haar

jaarlijkse uitvoering
in de Kapel.
Wij spelen dan het blijspel

Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 1261

„Pas op de drempel"
door F. Drost
Aanvang: 20.00 uur precies
Tot ziens in de Wildenborch

Moeder verdient iets blijvends,
iets waar ze jarenlang plezier
aan beleeft.
En juist dat vinden vader en de
kinderen in de „woonwinkel".
In de meubelzaak- waar je ook
leuke, gezellige en praktische
„klemmeubelen" kunt krijgen,
zoals beeldige kastjes,
mimisets, secrétaires en fijne
gemakkelijke stoelen...
Kom samen eens kijken in de
„woonwinkel". Er is vast wel
iets wat moeder erg leuk vindt..

Meubelen - Tapijten - Lederwaren

Burg. Galleestraat 26 . Vorden - Telefoon 1421

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

Rabobank
vestigingen.

Rabobank S
geld en goede raad

Suède, altijd goed te kombineren
en passend in het modebeeld van
deze zomer. Suède, is warm en
luchtig tegelijk daarom is het zo
prettig te dragen. Deze twee
suède pigskin jacks zijn twee
sportieve voorbeelden uit onze
kollektie. a f 390,-

Modecentrum

Vorden, Tel (05752) 13 81

GEZOCHT:
jongens van 16 a 17 jaar
die vleesvakman

willen worden.
'IHeisjes zijn uiteraard óók van harte welkom!
0013

WAT DOE JE ALS JE 16 OF 17 BENT
ENVANSCHOOLGAAT?
Als je straks je school gaat verlaten, weet je misschien nog
niet precies wat je gaat doen. Wie weet, kunnen wij je helpen
bij het maken van je keuze. Al vraag je natuurlijk direct: wie zijn
jullie dan wel? En: wat hebben jullie me te bieden?
Wij zijn Coveco, een naam in de Nederlandse vleesverwerkende industrie. Een bedrijf dat zich bezig houdt met de
vervaardiging en verwerking van vlees en vleesprodukten,
met ongeveer 3.000 mensen in dienst en heel Nederland als
werkterrein (behalve Noord-Brabant).
We hebben bedrijven in Assen, Borculo, Twello, Weert en
Wierden, ons hoofdkantoor staat in Arnhem.
Dat was Coveco. Maar nu: wat hebben we jou, als schoolverlater van 16 of 17 jaar, eigenlijk te bieden.
Welnu, je hebt je opleiding (L.L.S., L.B.O., L.H.N.O.,
M.A.V.O.), je wilt gaan werken maar je weet nog niet waar.
Kom den eens praten. We hebben werk voor je plus een
vakgerichte opleiding in één van onze bedrijven via een
landelijk erkend leerlingenstelsel.
De opleiding bestaat uit een primair gedeelte, mogelijk een
voortgezet gedeelte, een gedeelte praktijk en een gedeelte
theorie.
Onze instructeurs staan voor je klaar, ook als je vooropleiding
niet voldoende is (dan hoef je nl. alleen de praktijk te doen).
We hebben vooral belangstelling voor 16- of 17-jarigen.
Als je interesse hebt of meer wilt weten over opleiding en
mogelijkheden binnen ons bedrijf, dan kun je op onderstaande
adressen alle informatie krijgen die je hebben wilt.

Coveco N.V., Parallelweg 21, 7271 VB Borculo,
Telefoon 05457-2885.
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Boomplanting aan Het Hoge

School 't Hoge wint halve finale. Zaterdag werd in het jongerencentrum Eucalypta te Winterswijk de halve finale
gespeeld om het kampioenschap van
Nederland voor 5 tallen van het basisonderwijs. Hieraan werd door 6 scholen
deelgenomen t.w. Dhr. L. M. Kinschool
te Haarlem, Hervormde school te Elspeet, De Wegwijzer te Westerbork, De
Wilkeshuisschool te Deventer, De Cederschool te Veenendaal, School 't Hoge
te Vorden. Dat Vorden over sterke jeugd
beschikt bleek uit de uitslagen. Deze
uitslagen van Vorden waren: tegen
Haarlem 10-0, Elspeet 8-2, Westerbork
8-2, Deventer 10-0. Veenendaal 6-4.
Hiermee was Vorden ongeslagen eerste
geworden en plaatste zich voor de landelijke finale, welke in Wageningen gespeeld zal worden. Bij terugkomst in
Vorden wachte het onderwijzend personeel het team op in het Dorpscentrum,
en werd er onder het genot van een
consumptie nog verder nagepraat over
dit schitterende succes.

De vier leden van de commissie „Ons dorp kan schoner" uit Dinxperlo hebben gistermiddag een Goudenregen geplant in de
tuin van de familie G. H. Vaags aan Het Hoge 11.
Dat gebeurde omdat het gezin Vaags op 4 januari van dit jaar werd uitgebreid met het dochtertje Anna-Christina. Zij was het
eerste kind dat dit jaar in Vorden werd geboren. De familie kwam daardoor in aanmerking voor een babyboom, omdat de
commissie "Ons dorp kan schoner" in samenwerking met allerlei verenigingen het hele jaar lang akties houdt om de bevolking
te wijzen op de toestand van het milieu.
Dinxperlo kreeg vorig jaar de onderscheiding "Parel van Gelderland". De gemeente Vorden, Harfsen en Didam viel deze eer
al eerder te beurd, zodat de commissie besloot in deze drie gemeenten een boom te planten bij de families die dit jaar het eerst
hebben gezorgd voor uitbreiding van het aantal inwoners. Behalve een babyboom kregen de ouders van Anna-Christina Vaags
ook nog een oorkonde, waarin het aktief zijn voor een gezond milieu wordt benadrukt.

Ratti l (afd. Zaterdag) kampioen, doch promoveert niet

Voor de onderlinge damcompetitie van
de Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld. H.
Hoekman - N. de Klerk 2-0, E. Brummelman - R. Brummelman 0-2, H. Dijk
- A. Plijter 1-1, R. Bruinsma - F.
Rouwenhorst 2-0, G. Brummelman - M.
Bulten 0-2. R. Bouwmeister - J. Slütter
2-0. H. v.d. Kamer - J. Slütter 0-2, J.
Dijk - R. Mullink 2-0, M. Boerkamp R. Bulten 1-1, B. de Jonge - G. Brinkman 2-0. B. Voortman - J. v.d. Kamer
0-2. F. Rouwenhorst - E. te Velthuis 0-2,
Hoekman - B. Nuesink 2-0, R. Brummelman - N. de Klerk 2-0, R. Bruinsma
- G. Brinkman 0-2. A. Plijter - H.
Hoekman 0-2; H. Dijk - B. Nuesink 2-0,
M. Bulten - E. Brummelman 2-0, F.
Rouwenhorst - J. Dijk 2-0, A. Plijter - N.
de Klerk 2-0, H. Hoekman - H. Dijk
2-0, P. Eckringa - W. Rietman 0-2, R.
Mullink - R. Bouwmeister 0-2, G.
Brummelman- W. Rietman 2-0, R.
Bulten - F. Rouwenhorst 2-0, J. Slütter B. Voortman 2-0.

Voorjaar
weer kleur in uw
foto's

Voetbal
Sv. Ratti l kampioen 3e kl. G.V.B. afd.
zaterdag.

Sv. Ratti liet duidelijk zien dat zij de
echte kampioenen waren want zij scoorden maar liefst l lx tegen Gazzelle
Nieuwland 5. Gazzelle Nieuwland redde
de eer om lx tegen te scoren. De thuisclub speelde een goede wedstrijd en werd
goed geplaatst en men hield het tempo
zeer hoog aan. Hier was Gazelle Nieuwland niet tegen opgewassen en zo moest
de doelverdediger dan voor rust de bal
5x uit het doel halen. Ze kwamen 3x van
H. Eggink lx P. Bielawski en lx van J.
Nijenhuis. Even klopte het niet in de
verdediging van Sv. Ratti en zo kon
Gazzelle tegen scoren, ruststand 5-1.
Sv. Ratti wilde een grote overwinning
behalen in deze kampioenswedstrijd dat
was duidelijk te zien, wat later bleek
werd dit de grootste overwinning van
deze competitie. In deze tweede helft
scoorden P. Bielawski, W. Berenpas, J.
Nijenhuis, M. Dijkman en 2x W.
Wiegerink en zo werd de eindstand van
11-1 bereikt.
Baakse Boys l - Ratti 11-2.
In de eerste helft van de partij werd er
van de kant van Ratti mat gespeeld,
waardoor Baak in die periode het betere
van het spel had. Baak kon dit veld-

Wij verzoeken U beleefd, doch dringend,
copy voor advertenties uiterlijk dinsdags
12.00 uur bij ons in te leveren.
Ook copy voor nieuws uiterlijk dinsdags
12.00 uur bij ons in bezit.
Nagekomen berichten worden alleen bij hoge
uitzondering opgenomen.
HEREN CORRESPONDENTEN
verzoeken wij hiermede rekening te willen
houden.

Drukkerij
WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Tel. 05752-1404
Tennis
Vordense tennissers op drempel van
kampioenschap

Wanneer de teams van de Vordense
tennisclub V.TP. de komende week hun
successenreeks voortzetten dan zullen
enkele teams ongetwijfeld de kampioensvlag kunnen hijsen. Met name
gaat het dan om het juniorenteam, de
mix l, het herenteam (zondag) en het
herenteam (zaterdag).
De uitslagen van deze week waren als
volgt: junioren: Vorden - de Drieslag
6-0, Mix l Tega 3 - Vorden 1-4, mix 2
Tepci 2 - Vorden 5-0, heren Vorden Lochem 6-0 en heren Ludica 2 - Vorden
5-1. Het programma luidt: junioren
Braamveld - Vorden, mix l Vorden Almen, mix 2 Brummen - Vorden, heren
Vorden - De Schaeck en Qiiick . Vorden.
De tuin in.

Wat is er aan zo'n voorjaarstuin te
fotograferen? Van alles! Van het eerste
keer grasrnaaieii tot de struiken, die in
bloei staan. U weet toch, dat het bij
bloeiende bomen en struiken verstandig
is om ze van zo dicht mogelijk in beeld te
nemen? 't Liefst met een voorzetlensje,
waardoor een bloem of tros beeldvullend
op de plaat komt. Wie dia's of foto's
maakt kan aan de eigen tuin op zo'n
vroege voorjaarsdag wel een hele film
besteden om al dat moois vast te leggen.

De afgelopen winter zal
sne vergeten worden. Nog vele jaren zal er over
"het barre seizoen van 1979" worden
gesproken. En zullen de mensen elkaar
hun foto's laten zien: zo erg was het toen
bij ons in de stad of de straat, 't Is goed,
dat er in die weken veel foto's zijn
gemaakt, maar één ding was wel jammer: de foto's lieten voornamelijk beelden zien in zwart en wit. De kleur was
zoek!

Trouwens: een fotoreportage van het
tuinwerk door de seizoenen heen laat
zien hoe de seizoenen hun stempel zetten
op dat stukje grond om en bij het huis.

Kleur in uw foto's

Een park ontdekken.

Het voorjaar is eindelijk begonnen en
dat brengt gelukkig weer de kleuren in
onze foto's terug. Dat eerste prille groen
van de bomen in de laan... het felle geel
van de narcissen... de fleurige mode van
Vorden l - Neede 1 1 - 1 .
dit voorjaar vol heldere tinten... de
Vorden l blijft het rekord "niet meer wereld staat er weer gekleurd op! En dat
kunnen winnen" goed voortzetten. Zon- moet ook, want wie kleurenfoto's maakt
dag kwamen de geelzwarten tegen het wil graag die kleuren straks ook in de
onderaan bengelende Neede wederom foto's terugvinden.
niet verder dan een gelijkspel. Ditmaal
werd het 1-1. Voor de rust speelde de Niet afwachten.
thuisclub beter. Eddy Hiddink school Nu is het wel van belang om maar niet
vlak na het begin tegen de paal. Neede passief thuis af te wachten tot de lente
speelde in de beginfase fel maar zakte komt. Wie het voorjaarsseizoen wil
geleidelijk aan terug. In de 35e minuut vangen in foto's moet er op uit gaan. De
ondernam Reinier Teerink een fraaie tuin in bij het eigen huis, op avontuur in
rush. Hij gaf de bal voor aan Eddy een park, de polder gaan verkennen of
Hiddink die vervolgens 1-0 liet aanteke- een bos. En dan de ogen goed open en de
nen. Vlak voor de rust verzuimde Rudy kamera in de aanslag houden.
Kornegoor de stand op 2-0 te brengen.

overzicht echter niet omzetten in een
doelpunt zodat de rust een 0-0 stand
werd. In de pauze werd J. Waarle
vervangen door A. Peters.
Na de thee was het Baak dat de leiding
nam via een prachtig doelpunt. Na dit
doelpunt kwam Ratti sterk opzetten,
daar men nog steeds niet van degradatiezorgen bevrijd was. Het gevolg was
dat Baak ver op eigen helft werd teruggedrongen en slechts via spaarzame uitvallen tot enig aanvallend voetbal kon
komen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Ratti, nadat eerst schoten van W. Koers en A. Peters werden
gekeerd, via een doelpunt van Rob
Heuvelink op gelijke hoogte kwam.
Ratti ging door en kon, opnieuw via Rob In de tweede helft kreeg Vorden het op
.Heuvelink, na prachtig aangeven van A. gegeven moment moeilijk. Gelukkig
Peter de eindstand bepalen op 1-2. Door voor de geelzwarten stak niet alleen
deze overwinning is Ratti nu volledig uit doelman Bekker in een goede vorm,
de degradatiezorgen.
maar bovenal speelde good-old Bertus
Uitslagen Sv. Ratti
Nijenhuis een prima wedstrijd. Een
Afd. zaterdag: Sv. Ratti l - Gazzelle - kwartier voor tijd liep doelman Bekker
Nieuwland 5 11-1; Eerb. Boys 3 - Sv. teveel passen met de bal. Neede kreeg
Ratti 2 1-0; D.Z.S.V. 7 - Sv. Ratti 3 7-0. een indirekte vrije schop toegewezen,
afd. zondag: Baakse Boys l - Sv. Ratti l waarna uiteindelijk Wesselink in tweede
1-2; Erica 9 - Sv. Ratti 2 3-2; Sv. Ratti 3 instantie scoorde 1-1.
- Sp. Lochem 76-1.
afd. jeugd: Vorden A2 - Sv. Ratti Al
14-1; Vorden C2 - Sv. Ratti Cl 1-0.
Uitslagen: Vorden l- Neede l 1-1,
Afd. dames: Sv. Ratti l - V en L l 4-0. Vorden 2 - Grol 4 4-0, Vorden 3 Programma Sv. Ratti
Warnsveld 3 2-2, Vorden 4 - Fortuna l
Afd. zaterdag: Erica 2 - Sv. Ratti 1; 1-5. Be Quick 6 - Vorden 6 5-0, Vorden
Wilhelmina SSS 4 - Sv. Ratti 2.
7 - Erica 52-1, Lochem 10 - Vorden 8
Afd. jeugd: Sv. Ratti Al - Ruurlo Al; 8-1.
Wilhemina SSS B2 - Sv. Ratti BI; Sv.
Ratti Cl - Erica C2.
Afd. zondag: Sv. Ratti l - Warnsv. boys Programma: Zelhem l - Vorden l,
1; Sv. Ratti 2 - Dierense Boys 5; de Vorden 2 - Eibergen 4, De Hoven 3 Vorden 3, WVC 4 - Vorden 4, Vorden 5
Hoven 7 - Sv. Ratti 3.
Afd. dames: Sv. Ratti l - Puc 2; Sv. - Hercules 4, Vorden 6 - Zutphen 4 - De
Hoven 5 - Vorden 7, Vorden 8 - Erica 8.
Ratti 2 - Rietmolen 1.

Kopy inleveren
voor dinsdags 12.00 uur

Wie in de stad woont, zal in een park in
de buurt, het voorjaar kunnen ontmoeten. Ook hier struiken en bomen, die in
bloei komen of blad krijgen, ook hier
perken met stralende kleurpatronen. De
eenden of zwanen in de vijver zijn
dankbare fotomodellen vooral als er
straks klein grut te verzorgen valt. Voor
wat brood zijn ze best bereid om voor
geduldige fotografen en filmers een
tijdje te poseren. En wie een kleine
telelens heeft kan van een afstand een
vogelpaar verschalken, dat in een nestkastje woont.
De polder in.

Ook daar is nu weer van alles te beleven.
Bloemen langs de bermen, beesten in de
wei, landschappen met veel dieptewer-

12e Avondvierdaagse
Wederom organiseert de gymnastiek
vereniging Sparta onder auspiciën van
de N.U.W. de 12e avondvierdaagse en
wel op 6, 7, 8 en 9 juni 1979. Voor
diegene welke op zaterdag niet kunnen
meewandelen is er een mogelijkheid om
reeds op 5 juni te starten om in ieder
geval de vier achtereenvolgende dagen
vol te maken, in verband met het "verdienen" van de medaille! Ook dit jaar
zullen de routes weer door en langs de
mooiste plekjes van Vorden voeren. U
wordt door deze avondvierdaagse wederom de gelegenheid geboden om individueel- in groepsverband of met uw gezin
of vereniging deel te nemen. De afstanden zijn niet te lang en misschien is
het wel een goede voorbereiding op de
zomervakantie. Met uw deelname zal
zeker deze 12e avondvierdaagse slagen.
king, weidevogels, knotwilgen langs de
slootrand... wie er de tijd voor neemt
kan met boeiende foto's thuiskomen.
NitM als u alleen maar langs de rechte
wegen wandelt met het doel snel verder
te komen. Wel als u echt een zwerftocht
maakt dwars door weiden en langs
plassen... attent op alle fotokansen in de
lucht en in het water, in de wei en langs
de bermen.
Een fotowandeling in het bos.

Een kamera-aktieve boswandeling in de
lente... ook die geeft allerlei fotokansen.
Denkt u maar aan een bosfoto met
zonlicht, dat door de bomen speelt, aan
een teergroen berkenboompje tegen een
helder blauwe lucht. Foto's van bomen
in een bos zijn vaak niet zo interessant; zoek daarom naar extra elementen, die diepte kunnen geven: een
slingerend bospad, een stapel hout op de
voorgrond. Ook een lucht met een duidelijke wolkenpartij helpt mee om er een
mooie plaat van te maken. Wie een
zwart/wit foto wil maken kan met een
licht geelfilter de wolken extra aksentueren.
HoogtU voor uw kamera.

Ieder, die er nu op uittrekt, vlak bij huis
of verder weg, zal ontdekken, dat de
kamera daarbij een waardevolle metgezel is. De tijd van zwart/wit in de
natuur is voorbij; in de lente is het
hoogtij voor uw kamera want er is weer
kleur, er zijn weer bloemen en er gebeurt
van alles. Fijn dat er kamera's zijn om al
dat moois vast te leggen!

SPECIALE AANBIEDING!

EXCLUSIEF voor Nederland!
Langspeelplaat met compleet programma van 2 zeer
bekende „ENGELSE ZEEZENDERS"
RADIO CAROLINE en RADIO LONDON
Een geweldige L.P., die U als verzamelaar, beslist niet missen mag!
BEPERKTE VOORRAAD!

Tuinmeubelshow

Diverse tuinmeubelen worden U tegen interressante prijzen aangeboden
waaronder: tuinstoelen in diverse modellen, tuintafels, parasols, ligbedden, betonnen parasolvoeten etc.
Als aktiemodel kozen wij deze terrasstoel

„PIRATE RADIO"
20 golden greats

f 25,-

in geheel metalen uitvoering.

ALLEEN BIJ DE ECHTE PLA TENZAAKÜ

PER 4 STUKS.
VANAF ZATERDAG ZIJN

VEEL Kom
LP'S
ENORM AFGEPRIJSD!!
zelf maar kijken en kopen bij
Hetzelfde model met inzetkussens bekleed met een
gezellige weefstof in bloemmotief.

Radio TV-grammofoonplaten speciaalzaak

„OLDENKAMP"

135,-

PER 4 STUKS

Stationsweg 1, Vorden - Telefoon 05752-2577
4 JAAR ECHTE GARANTIE OP ITT KLEUREN TV

FLESSEN EN TANKGAS
ook aanleg
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden
TE1.057S2-1737.

HELMINK B.V.
17 mei 's avonds 8 uur
„'t PANTOFFELTJE"
Lezing

kleurverg roting
1 3 x l 8 e n1 3 x 1 3
vBij afhalen ontwikkelen afdruk werk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-TerT 1301.
Voor Pretty-markt, hebt u
leuke spulletjes voor ons? U
doet de zwemclub er een
plezier mee. Bel 2523 en 't
wordt elke Ie zaterdag van de
maand gehaald.

Door heer Hettema
Dir. Bureau Moderne Voeding.
Toegang gratis.
U aangeboden door:
DROGISTERIJ

DE OLDE MEULLE

Eigen merk sigaren

tt

tt
Dorpsstraat9, Vorden -Tel. 1301

Geven op Moederdag \
maakt blijde mensen \
Gouden en
zilveren
geschenken,
Onze etalage ligt er vol van.

A. Wolbert b.v.

Opticien Siemerink
BOBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJ

vraagt:

een f meerdere schoonmaaksters
voor onze verschillende kantoren te Hengelo Gld.

«Extra voordelige
[aanbiedingen

U kunt hiervoor contact opnemen met A. H. Leeflang, bereikbaar op een van bovenstaande telefoonnummers.

„De Olde Meulle"

a.s. zondag is het

Rabarber i kiio

Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

MOEDERDAG!

Krielaardappelen 1 kilo .

een goede bolknak
50 stuks
^ 17fSIGARENM AG AZIJN

„De Okfe Meulle"

Wij maken van oud
weer nieuw
- stasüstralf n

- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken
Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan
l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zaterdags van 8 tot 12.30 uur.
UIT GOED VOOR U,
Kom ook eens in de
„Schuur"
ledere woensdagavond:
STUIF IN
Hotel „Bloemendaal",
Vorden
Sauna - Solarium
Tel. 05752-1227

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden

149
198
89
. 145

Bestelt U daarom nu eens een

TAART
van Uw Warme Bakker
Oplaat.
B.v. slagroomtaart met verse aardbeien, of een heerlijke bavroisetaart.
Telefoon 1373.

STUUR BLOEMEN ALS JE
MOEDER„DAG" WILT ZEGGEN
Fleurop overbrugt voor U alle afstanden in 130
landen.

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Dit is weer helemaal in!

P.s. In verband met winkelverbouwing
is onze zaak vanaf a.s. maandag 14 mei
in een

-Toer Populair dames model Fijn hoor, oerdegelijk, sterk, |met
vakmanschap gebouwd. En
door moderne materialen
lichtlopend. Kom deze
fiets bekijken bij:

noodwinkel

achter het huis
U bent daar van harte welkom.
WARME BAKKER

OPLAAT
Dorpsstraat - Vorden
SUPERBENZINE
KEUNE
Altijd kwaliteit
Altijd goedkoper
Nijverheidsweg 4, Vorden
Tel. 05752-1737.
Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
De Olde Meulle
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,. Dorpsstraat 9 - Tel. 1301
Vorden. Tel. 1301
Stomerij voor Vorden e.o.
Drogisterij

l Golden Delicious 2 kiio
^Blabonen 500 gram

Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

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

van Mokkink

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1505

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

„Stenderkasten"

Moederdag
wordt pas een fijne dag
met een leuke moderne
schoen of tas,

niet groot maar mooi >oi
blijvend en waardevast
in betaalbare prijzen.

Archhektenbureau

Kastanjelaan 10, HengeloGId.
Tel. 05753-1582
Het Gulikl, Vorden
Tel. 05752-2737

PAARDRIJDEN
Maak geen brokken,
leer eerst paardrijden.
STOETERIJ
„UKIIKSSKNKAMP"
Tel. 05752-1737.
Goedgekeurd door F.N.R.S.

K3OO-OOOOOOOOOOOO0OOOOOOC

Kan reform genezen

Gratis

ZUTPHENSEWEG24
VORDEN-TEL. 05752-1514

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

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

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

UW FIETSEN SPECIALIST
Gazelle's rijden op Vredestein banden.

Speciaal voor moederdag
Vleesgroothandel

a.s. zondag 13 mei

MARTIN JANSEN
EXTRA REKLAME:

Keïmager rundergehakt
KILO...'

o nn
.Of UU

Riblappen

Q en

KILO

U, JU

Varkens fricandeau

n nn

Schoenreparatie

KILO

bij ons steeds vlug klaar!!
WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Grove leverworst

Brood koopt U bij de Warme Bakker

TRAGTER

Fijn cadeau
voor
moederdag

KILO..

- Vlees koopt U bij de echte slager

Een kleuren-tv of Hi-Fi stereoapparaat
koopt U bij een SPECIAALZAAK!

?!oo

DAMES T-SHIRTS
Ronde lage hals
DIVERSE MODEKLEUREN
Maten s t/m l

t*HtM«imo4e

/chooldermon
raadhuisstraat W. 1367 vonten

RADIO-TV-GRAMMOFOONPLATENSPECIAALZAAK
„OLDENKAIVI P

.

14,75

Stationsweg 1, Vorden - Tel. 2577

* 4 jaar ongeëvenaarde garantie op ITT kleuren-tv.
Reparatie van alle merken, ook al zijn deze niet bij ons gekocht!

nu tuinmeubelen

btaéndseti

Want, geloof ons, de zomer komt. Nu kiezen uit onze kollektie tuinmeubelen betekent: een rijke
keus en bovendien érg aantrekkelijke prijzen. Kom's langs bij Barendsen en maak Uw keus.
Dan hoeft U straks, als de zon doorbreekt, geen zomerdag te missen.

Wielerronde van Vorden

Radio- of t.v. problemen
Fa. Bredeveld • Zutphen

DINSDAGAVOND 19 JUNI
Aanvang wedstrijden:
Jeugd 12 -15 jaar
18.00 uur 5,5 km
Veteranen 30 jaar en ouder 1 S.30 uur 22 km
Senioren 16 - 29 jaar
19.30 uur 35 km

Tel. 05750-13813

Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 1261

TE HUUR GEVRAAGD
Echtpaar zonder kinderen
vraagt voor enkele jaren te huur

recreatiebungalow - bungalow - boerderijtje of helft van een dubbel woonhuis

Inschrijving voor deelname aan deze wedstrijden
staat open alleen voor inwoners van de gemeente
Vorden, niet'in het bezit zijnde van een licentie van de
K.N.W.U., aangevuld met leden van de R.T.V. Vierakker-Wichmond.

In onze huishoudshop vindt U:

Telefonische reaktie na 18.00 uur

bedgarnituren
baddoeken
theedoeken
overhanddoeken
en ontbijtlakens

Inschrijving is mogelijk tot 1 juni:
schriftelijk bij J. PIETERSE, HACKFORTERWEG 19, WICHMOND.
Inschrijfgeld: jeugd f 3,50; Veteranen en senioren f 7,50

ER WORDT GEFIETST OM FRAAIE PRIJZEN!!!

Voor moederdag

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Keuze uit meer dan

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

300 modellen
damestassen

Bouwbond N.V.V.

natuurlijk bij

Inlevering

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

vakantieboekjes
zomerverzilvering

Dorpsstraat 4, Vorden - Tel. 1J42

^donderdag 10 mei en
•randag 14 mei van 19.00 tot 21.00 uur
De Plaatselijke vertegenwoordiger
B. v. Hackfortweg 8

Voor een betere en mooie

BADDOEK
SLOOP
KEUKENDOEK HOESLAKEN
DEKBED
THEEDOEK
OVERTREK
LAKEN
BEDSET

TELEFOON 05787-816

HOGERE RENTE
bij de Bondsspaarbank
Met ingang van 2 mei 1979 geldt de volgende rentevergoeding:
9 % (was 8% %) spaardeposito 5 jaar vast
BV2% (was 8 % %) spaardeposito 4 jaar vast
De volgende tarieven blijven ongewijzigd:
8 % spaardeposito 3 jaar vast
7%% spaardeposito 2 jaar vast
8%% spaardeposito met 60 maanden opzegging
7%% spaardeposito met 48 maanden opzegging
7Vz% spaardeposito met 36 maanden opzegging
7 % spaardeposito met 24 maanden opzegging
5%% spaardeposito met 12 maanden opzegging
5%% spaardeposito met 6 maanden opzegging
5 % spaardeposito met 3 maanden opzegging
% spaarselect-extra
% spaarselect
% piek-fijn rekening
% spaarboekje
1
8 /4% zilvervloot

Bondsspaarbank
Dorpsstraat 15, Vorden
DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

Linnenschoen
kleuren: rood, blauw en zwart

U vindt het in vele
kleuren en maten

MOEDERDAGPRIJS: .

23,90
Schoenen
Lederwaren
Reparatie

M

KKINK

JieuwMad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

en geef haar een

vaatwasmachine,
waardoor ze 40 dagen extra tijd krijgt voor
leukere dingen en het kost u per dag geen
zes dubbeltjes meer dan een handafwas.

Aanbieding:

VOOR MOEDERDAG
D Mokka-taarten
D Slagroom-taarten
D Gebakjes
D Appeltaarten
D Kwarktaarten
D Grote en kleine cake'.
D Leuke dozen bonbons

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmdoord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P.,
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618214.

WINKELTJE" in brood en banket

A. G. SCHURINK

—

Burg. Galleestraat 22, Vorden

—

Telefoon 1877

AEG-FAVORIT 142 van 1398, voor
1049,"
Ook verwent u moeder met een

droogtrommel
om niet meer afhankelijk van het weer te zijn.

VOOAOtUW

MIELE DROOGTROMMEL T333
electronisch voor

AEG Lavatherm voor .

1275,845,-

Draayer's Shop Centrum
Raadhuisstraat 2, Vorden.
P.s. Denk ook eens aan een

keukenradio
Wapen- en Sporthandel

Bestellingen gaarne tijdig

„'t

MIELE VAATWAS G 520 van 2048, voor 1449, -

Marten
tlteds

Zutphenseweg

JoeltrefftnJI

Vorden

met voorkeurtoetsen
gemonteerd onder uw keukenkastje
Nu voor de speciale prijs van
Eigen reparatie inrichting

£\ «f,•

Off dealer I.T.T. en Telefunken

OPLETTE 69.95

Alles voor moeder
voor kleine en grote beurs

Gekookte ham uit onze
eigen specialiteitenkeuken!
U haalt het bij

D HEERLIJKE ZEEP
o.a. Maja en Tosca

JAN KRIJT De Echte Slager

D TEGELS MET SPREUK
D
D
D
D

Vrijdag en zaterdag reklame:

' Het voorblad is
v••*•(;— van een heel
apart vlechtwerk.

Dorpsstraat 32, Vorden. Tel. 05752-1470

WANDBORDEN
KUSSENPAKKETTEN
KOP EN SCHOTELS
BLOEMVAZEN ENZ. ENZ. l

HELGA 69.98
Het hele fijne stikwerk geeft een stijlvol
cachet aan dit sandaletje. Maar, daarnaast
toch sportief door de leer-look opbouwnak
en het poetsleder in de kleur tabak. ,

Schenk moeder een

En nu ook

D GRAMMOFOONPLATEN
Komt U vrijblijvend een kijkje nemen bij \ \
de Bazar op de Kranenburg.

H. J. SUETERS
Ruurloseweg - Kranenburg-Vorden - Tel. 6658

WULLINK

Vooraan in schoenmode

mmmmmmmmmmmi^m
M^X^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^I

Nutsfloralia
Uitreiking stekplanten
VOOR VOLWASSENEN:
1 fuchsia + 1 begonia (wit)

VOOR MOEDER
Dusters
Nachthemden

f 3,—

VOOR DE SCHOOLKINDEREN:
1 coleus + 1 streptocarpus
Prijs per stel

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

handwerkpakket

ASSELT

m onze creatief-shop
vindt U die
Kussenpakketten

VAN

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Zutphenseweg - Vorden -Tel. 1384

vanaf

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

ZIEKENVERVOER

WOLSINK

Telefoon 05753 -1493

f 3,—

De plantjes voor de schoolkinderen worden
16 mei a.s. op de school uitgereikt.

Geef moeder
een camera kado...
Bij aanschpfvan een
Camera fl^en de f 250,geven wij^aelijk een

Moederdag-aanbieding
EXCELSIOR
slede stofzuiger
•
•
•
•

De Gezonde Oase
in onze we/vaart

HELMINK

UITREIKING hiervan op woensdag 16 mei
a.s. 's middags van 3 tot 4 uur bij Hoveniersbedrijf Kettelerij, Zutphenseweg, alhier.
opgaven bij:
Mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67
tel. 1743
Mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg 12 tel. 1351
Mevr. Hesselink, Molenweg 15,
tel. 1555

met kiem en al

Vers bij uw ECHTE BAKKER
Uw zaak

Prijs per stel

Gelders tarwebrood

compleet met alle hulpstukken
850 Watt motor
Automatische snoeropwinder
2 jaar garantie.
Speciale prijs

245,-

Knopenlaantjes
met ons eigen Kasteel Vorden
^tuteti Votdtn^

FOTO

BANKETBAKKERIJ

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

Gevraagd:
Kerkstraat i - 7251 BC Vorden - Telefoon 05752-1313

voor de Deriocle
-fj half *juni
^ ^tot half juli.

Nauwkeurige strooiwagen
Strooit in exakte, gelijkmatige
banen. Makkelijk in het gebruik.
Is absoluut roestvrij en neemt heel
weinig ruimte in. De strooibak en
spinde/ zijn van onbreekbaar
kunststof. Van ƒ 116,50 voor

H. WEENK

Schuttestraat 12, Vorden. Tel. 0572-6659

ƒ91,75.
Ook i'oor beter slijpen
WAPEN- EN SPORTHANDEL

lürtens
sttc,lc

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Trommeltje

Na mei komt men op de wachtlijst.
Opgave bij de heer I^Mulder, de Bongerd 2F,
Vorden. Tel. 2532. W
Het Bestiur

Fa. Bredeveld

, ASSELT

Dit heeft moeder nog niet

Er kunnen in de maand mei nog pupillen
en welpen zich ^
aanmd^bn als lid bij de
v.v. Vorden.

elektronenflitser KADO!

Weg naar Laren 56, Zutphen. Tel. 05750-13813

Moeder is ons alles waard.
Houdt het eenvoudig
en geef een taart

Afdeling pupillen
v.v. Vorden

toeltnfftnd!

Zutphenseweg - Vorden

Geef moedtf gerust
wat vader 3ok lust
Kom gezdlig eten
bij

Hotel Bakker

Telefoon 05752-1261

Dorpsstraat 24, Vrden

JI-ANS

MODE
BEWUST
ZIJN
MET
teHliel CA mode

/chooldermcMi

