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Opper R. v.d. Put neemt afscheid van
rijkspolitiegroep Vorden
"Politie is geen boeman, maar sociaal en
maatschappelijk werker"
Over enkele weken zal opperwachtmeester R. v.d. Put -die rayoncommandant is
van de groep Vorden der Rijkspolitie - zich scharen onder het duizendkoppige
legertje van AOW'ers. Zijn laatste dienstdag is op woensdag 31 mei. Hij gaat
namelijk met F.L.O. ofwel functioneel leeftijds ontslag zoals men tegenwoordig
zegt. Half mei wordt hij zestig jaar.

Opper v.d. Put, die in Wapenveld
gemeente Heerde op de Veluwe werd
geboren had waarschijnlijk "politie-
bloed" in zijn aderen, want ook zijn
overgrootvaders was gemeenteveldwach-
ter in Heerde. Een broer van hem is
groepscommandant in Maarssen. Hij
kwam op 19 september 1945 als hulp-
mareschaussee in Ernst (gem. Epe en
groep Epe). Direct na de Tweede We-
reldoorlog was het een heel gedoe met de
veranderingen in het politiecorps. Men
kreeg toen de herwaarderingen enz. De
marechausseer ging toen over naar de
Rijkspolitie.

In 1947 werd hij overgeplaatst naar
Elburg en bevorderd van hulpmarchaus-
see tot wachtmeester Ie klasse. In 1950
ging hij in dezelfde functie naar Doorn-
spijk (ook op de Veluwe) en bleef hier
ruim dertien jaar, totdat hij in 1963 naar
de Achterhoek kwam. Hij werd post-
commandant in Almen behorend tot de
groep Gorssel. Aan de Almense tijd
bewaart opper v.d. Put mooie herinne-
ringen: "Het is een mooie bosrijke
streek, het was plezierig om met colle-
ga's en bevolking daar te werken. Ik had
daar veel contacten, was onder meer
Kerkeraadslid van de N.H. Kerk en gaf
lessen voor Veilig Verkeer".

Naar Vorden
Omdat er in Vorden in 1973 een
vacature was solliciteerde hij hier. Hij
werd tevens bevorderd en werd opper-
wachtmeester, en rayoncommandant.
Door zijn functie als rayoncommandant
heeft hij naast de controle- en surveillan-
cedienst veel administratieve beslom-
meringen op het politiebureau. "We
zitten hier met negen man, vooral veel
jonge collega's. Het is zeer belangrijk om
een goede werksfeer te kweken en een
gunstig klimaat te scheppen. Dat is er
gelukkig ook." Opper v.d. Put is van
mening dat er een "groot gat" zit tusen

als je dat niet hebt is het leven lang zo
waardevol niet" aldus opper v.d. Put. De
scheidende politiefunctionaris heeft de
Vordense bevolking altijd als zeer posi-
tief tegenover de politie ervaren. Men is
niet agressief. Het directe contact zou
door fiets- en voetpatrouilles wel kunnen
worden verbeterd voor zover de dienst en
de bezetting het toelaten.
Opper v.d. Put die in Vorden adviserend
lid is van de plaatselijke afdeling Veilig
Verkeer zal zich binnenkort als hij een
"zee van vrije tijd" krijgt, op het Kerspel
34 waar hij woont vast niet vervelen. Hij

de oudere politiemensen - waarvan de
"grootste hap" dit jaar de politiedienst
verlaat - en de jongeren. Er is haast geen
kader. De jongens missen een stuk
ervaring. Ze zijn echter van goede wil en
hebben een goede ondergrond."

Sociaal en maatschappelijk werker
"Een goed politieman is niet iemand die
direct naar het potlood en het boekje
grijpt, nee elk moment van de dag moet
hij klaar staan als een soort hulpverle-
ningsdienst, die men kan raadplegen. Ik
heb gelukkig mijn diensttijd altijd met
liefde vervuld. Er zit een stuk maat-
schappelijk en sociaal werk in ons
beroep. Je hebt als zodanig ook een taak,

is een liefhebber van fietsen en heeft
tuinieren en knutselen als hobbies. Wat
tuinieren betreft: daarvoor kan hij ook
terecht h^rijn schoonouders (92 en 90
jaar oud^Plie een grote tuin hebben.

Van het gezin van de Put, dat drie
kinderen telt volgt een zoon de oplei-
dingsschool van de Rijkspolitie. Op zijn
laatste dienstdag woensdag 31 mei a.s. is
iedereen van harte welkom op de recep-
tie die van zes tot zeven uur in hotel
Bakker wordt gehouden. "Wie kan mag
komen" zegt opper v.d. Put joviaal. Het
lijdt geen twijfel of het zal een waardig
afscheid worden van een politieman die
in grote kring wordt gewaardeerd.

De circa 80 verkenners uit het distrikt "De Graafschap" van scouting Nederland
hebben een leerzaam kamp achter de rug. Gedurende drie dagen werd deze
zogenaamde "Wekagra" gehouden in het Grote Veld te Vorden.

De opzet van een dergelijk kamp is om
betere kontakten te krijgen tussen de
verkenners onderling. Verder moet het
gezien worden als een voorbereiding op
de zomerkampen van de verschillende
verkennersgroepen. Wat dit laatste be-
treft zijn de deelnemers afkomstig uit

Gorssel, Zutphen, Vorden, Lochem en
Eefde wel zeer aan hun trekken geko-
men, want vooral in de nacht van
zaterdag op zondag viel die regen met
bakken uit de lucht, zodat één groep
zelfs kompleet wegregende.

"Men heeft hierdoor wel zeer veel
ervaring opgedaan", zo zei de heer G.T.
Terpstra uit Vorden die in zijn funktie
van speladviseur verkenners van distrikt
"De Graafschap" de leiding had van het
kamp.

Zaterdag werd een grote spelmid-
dag gehouden waaraan ook door niet-
verkenners werd deelgenomen. Bij dit
zgn. "postenspel" kon elke groep bij de
diverse sporten en spelletjes een prijs
winnen. De onderlinge krachtsverhou-
dingen lagen niet ver uit elkaar, want
zowel door groot als klein werden prijzen
behaald.

VRAAG
VAN Uhoe ziet het

CDA de toekomst
van Vorden?
In het eerste punt van ons pro-
gramma staat, dat het CDA het
agrarische karakter van ons dorp
wil bewaren. En de rekreatieve
elementen wil versterken.
Beide moeten zich kunnen
ontplooien in een door bestem-
mingsplannen beschermd lande-
lijk gebied. Het woon- en leef-
klimaat blijft dan voor allen aan-
trekkelijk.

STEM STRAKS
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Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Bi'j ons in cTn Achterhoek
't Is dan toch nog veur mekare ekommen. Al 'n helen tied ha'k 's margens
de bode opepast um te kieken of t'r ok un uutneudeging veur mein bi'j was
veur de opening van 't ni'je gemeentehuus. Maor 't was eiken dat 't zelfde
lied jen: brieve, anmaningen en folders van grei wa'j toch neet neudug hebt.
Van un hoop anderen ha'k al wel eheurd dat zee d'r bi'j heurn maor dat
wazzen dan meestal wel luu die heel nauw bi'j 't fees of 't gemeentehuus
betrokken waarn of tot de notabelen in andere gemeenten beheurn. Veural
bi'j die lesten waarn d'r nogal wat waor 'k van dachte: wat mot die d'r
eigenluk bi'j. Veural a'j wet dat t'r in ons eigen Vorden zovölle mensen
vezoch bunt um in huus te blieven. Maor via un perskaarte kan 'k t'r toch
nog inkommen. En daor zal ech nog wel weer wat gebeurn waor 'k de
"Leestman" van volgende wekke met vol kan schrieven. Daorumme ok
bu'w gisteren nao Gert-Jan van 't Vuutenende ewes. Den heurt t'r ok bi'j,
daor konnen zee neet jBder hen. 't Notabel wean straolt um zo te zeggen
van 't gezichte af en l^Preel volle dinge in de gemeente is e dan ok nauw
betrokken. Hee zol mien dan ok wel alle inlichtingen konnen geven oaver
de klere die'k an mosse trekken: of un donkerblauw pak genog was of dat
ut de slipjas mos wodd'n. Hee hef al zo vake zoiets bi'j 't ehad. In hogere
kringen vuult hee zich 't beste op zien gemak.

m
Maor oaver klere he'vj^f Gert-Jan haos neet epraot, teminsten neet oaver
mansluu-klere. Want too wi'j d'r oaver begonnen begon Mientjen, da's zien
vrouw, zo geweldug uut te pakken da'w d'r haos gin woord meer tussen
kregen. Mientjen, veur wie ut zonder meer vaste had estaon dat eur man
d'r bi'j heurn, had t'r op erekken dat zee zelf dan ok met mos. Dagenlang
was zee druk ewes um zich un ni'je jurk te maken. Un mooien zwarten met
van die oranje bluumkes en roezeltjes d'r onderlangs. De rugge was allene
an 't onderste ende maor bedekt en van veuren was e zowied uut esneen dat
Gert-Jan, ondanks zien vergevorderde leaftied, 't boek "Seks in 't huwelijk"
weer veur 'n dag haaln um althans de theorie weer un betjen bi'j te leern.

Um eur witte vel neet al te hard af te laoten stekken bi'j de zwarte jurk had
Mientjen bi'j Hidde un flesken grei ehaald wao'j in 'n duusteren nog broen
van wodd'n. 't Kon haos neet anders of Beatrix zol eur vaste wel opmerken,
zo was alles verzorgd, 't Was allemaole besunder mooi. Tot de uut-
neudeging. Veur Gert-Jan allene! Dat von Mientjen gin stijl. Aovunde
achtermekare was eur kearl nao 't darp ewes veur un vegadering zus en un
vegadering zo. Zee had al die tied allene ezett'n. Zonder d'r oaveruggens
ooit iets op an te marken want 'n dag van de opening zal veur eur alles
goed maken. Maor now dit. Zo hellug as un spinnekop wodd'n zee as ze d'r
weer oaver begon, 'n Heleboel kearls die d'r allenen maor bi'j heurn um 't
baantjen wat ze hadd'n, die niks met Vorden of 't gemeentehuus te maken
hadd'n en die nog neet dit veur 't fees of zo edaon hadd'n en now veuran
zatt'n. At t'r weer zoiets was hoeven zee op eur kearl neet meer te
rekkenen.

Now, wat dit leste betref, hoef Mientjen zich gin zörge te maken. Veur at di
gemeentehuus vesletten is ligge wi'j allange met de neuze nao boaven. En
of Mientjen geliek hef? Oordeel zelf maor. Ik gao vri'jdag wel us kieken
wie t'r alzo bunt, bi'j ons uut 'n Achterhoek.

H. Leestman.

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

VRIJDAG 12 MEI
Officiële

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

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

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

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 14 mei (Ie Pinksterdag) 8.30 uur
ds. J. Veenendaal; Pinksterfeest voor
jong en oud. 10.00 uur Ds. J. Veenen-
daal. m. m. v. „Excelsior".
Maandag 15 mei (2e Pinksterdag) 10.00
uur Ds. J. C. Krajenbrink; Gezamen-
lijke Pinksterdienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 14 mei 10.00 uur Ds. J. B. Kuh-
lemeier. 19.00 uur Dhr. A. Stoutmeijer,
Voorst.
Maandag 15 mei 10.00 uur Ds. J. C.
Krajenbrink; Gezamenlijke Pinkster-
dienst in de Hervormde kerk.

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

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

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
Dr. Sterringa.
s. v. p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s. v. p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9. 15 uur.

WEEKEND-, AVOND-, EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot dins-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Wechgelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Wechgelaer.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
13 - 14 - 15 mei B. J. Reintjes, Doetin-
chem, tel. 08340-24006; E. F. de Haan,
Borculo. tel. 05457-1288.

TAFELTJE-DEK-JE
De hele maand mei: Mevr. Gille.

NOODHULPDIENST
tot 14 mei Mevr. Brandenburg, tel. 2003
15 - 28 mei Mevr. v. d. Berg, tel. 6875
bellen tussen 8.30 - 9.30 uur.

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

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

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

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

BRAND MELDEN
Tel.

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



SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 05752-1232
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Langs deze weg willen wij al-
len hartelijk danken voor de
vele blijken van belangstel-
ling, kado's en bloemen welke
wij ondervonden bij ons hu-
welijk. Mede daardoor is het
voor ons een onvergetelijke
daggeworden.

Gerrit en Janny
Klein Zessink

Karspel 64, Hengelo (Gld.)

Wij danken u allen hartelijk
voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeau's die wij ter
gelegenheid van ons 12'/2-
jarig huwelijk mochten ont-
vangen.

Theo Zents
Annie Zents-Berendsen

Larenseweg 3, Vorden.

Van 16 t/m 19 mei is dokter
van Tongeren afwezig.
Indien nodig kunnen zijn
patiënten wiens naam begint
met de letters A t/m K zich
wenden tot dokter Vaneker ,
Zutphenseweg 58. Tel. 2432.
Patiënten L t/m Z dokter
Sterringa, Schoolstraat l, tel.
1255.

Wij zijn verhuisd
naar de Pas 56, 8121 GR Olst.
Tel. 05708-2756
Henk, Gees, Ingrid en Rolien
Bosch.
B. v. Hackfortweg 37.

Denken jullie op donderdag-
avond 11 mei aan "Open
Huis"

Denk aan de conditie-test van
de Trimclub Vorden op zater-
dagmorgen a.s. Aanvang 10
uur. Pick-nick plaats Wilden-
borchseweg.

Te koop: meisjesfiets, goed
onderhouden, geheel
kompleet. Leeftijd 8-12 jaar.
T. H. Berendsen, Enzerink-
weg 14, Vorden.

Voor Pinksteren
Heerlijk rozijnenbrood

't Winkeltje - A. G. Schurir .k
Tel. 1877. Burg. Galleestraat
22, Vorden.

Vanaf donderdag 18 mei weer
volop perkplanten te koop
J. H u i t i n k , Ruurloseweg 60,
Vorden.

Denken jullie op donderdag-
avond 11 mei aan "Open
Huis"

Voor Pinksteren
Heerlijk krentenbrood

't Winkeltje - A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 22, Vorden
tel. 1877.

Te koop: antieke régulateur,
osseoog, hangolielamp met
kralen, koperen olielamp -
he lmki t - haardstel - bronzen
pendule - kleuterf iets je .
Br inkerhof 48, tel. 2448

Denken jullie op donderdag-
avond 11 mei aan "Open
Huis"

Gelegenheid tot inscharen van
2 pinken
P. Baron v. d. Borch, Hors-
t e rkamp 6.

Te koop gevr.: een bagage-
wagentje. Br inkerhof 48, tel.
2448.

Huishoudhulp gevraagd voor
2 morgens per week bij ouder
echtpaar. Mevr. Snoep, Zut-
phenseweg 53, tel. 1867.

Wie wil mij één ochtend in de
week helpen met huishoude-
l i jk w e r k .
Mevr. Kolsteeg "De Konings-
hof", Vordenseweg 9, Bar-
chem. Tel. 05752-6660.

Te koop: enkele tomen biggen
Rossel, Deldenseweg 6, tel.
1439.

Te koop: spinazie, rabarber
en prei. Op bestelling.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 05752-6659

LOSSE VERKOOP
Telegraaf

v Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Inplaats van kaarten

Vrijdag 19 mei a.s. hopen onze lieve ouders

J. A. EULINK
en
J. J. EULINK-OVERKAMP

de dag te herdenken waarop zij 25 jaar
geleden in het huwelijk traden.

Om 11.00 uur is er een H.Mis uit dank-
baarheid in de St. Willibrordus kerk te
Vierakker.

Hun dankbare kinderen
Vorden, mei 1978
Alderkampweg l

Er is gelegenheid hen te feliciteren van half 3 tot 4 uur
in zaal Concordia te Hengelo (Gld.)

Op zaterdag 20 mei a.s. hopen wij D.V. ons 40-jarig
huwelijk te gedenken.

J. R. MAALDERINK
A. MAALDERINK-

GROOT ROESSINK

Wij hopen dit te vieren in zaal „den Bremer" te Tol-
dijk.
Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

Wichmond, mei 1978
Polweg 4

Op vrijdag 19 mei a.s. is het 50 jaar geleden, dat onze
ouders,

H. van den Berg
en
R. van den Berg-de Boer

in het huwelijk zijn getreden. Voor ieder die hen wil
feliciteren houden zij een receptie van 16.30-18.00 uur
in Hotel Bloemendaal, Stationsweg 24, Vorden.

Henk en Riek
Vorden, mei 1978 Annie en Johan
Margrietlaan 21 en kinderen

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

Inlevering:
vakantie-zegels

16 en 17 mei a.s. 's avonds van 7 tot 9 uur
Zutphenseweg 48, Vorden

de P.V.

In de feestweek te Vorden
wordt ook aan u gedacht!

Voor alle inwoners (65 jaar en ouder)
wordt door de commissie V.O.K. een

TGGStnilClCldCJ georganiseerd.
Vrijdag 19 mei om 2 uur zien wijjj graag in zaal Smit

U kunt zich tevens opgeven voor de

revue op zaterdag 27 mei
om 2.30 uur in het Dorpscentrum.
Beide middagen gratis!

Opgave voor woensdag 17 mei bij de onderstaande adressen:
Mevr. H. A. Haverkamp, RuurlosewegJ59, tel. 2678
Mej. C. van Wijk, Zutphenseweg 33, teïï2199
Mej. J. M. E. Rouwenhorst, Nieuwstad 32, tel. 1448
Mevr. J. v. Wijk, 'fJebbink 67, tel. 1822

Te koop:
Ganzen
Bosfazanten
Broedeieren van bosfa-
zanten en ganzen

Beatrixlaan 22, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1756
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nieuw!
VQOg lÜN

NORM/M MINSTENSÏ&& &'J BROA/5:

Kamgaren kostuum in pied de poule dessin.
Met opgestikte klepzakken, rugsplit, leren

knopen en sportieve leeraksenten.
298,-

Fortex - Selektieve Groep van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

29.95OCHTEND OUSTJR

A&O A&O

VORDEN - TEL (05752) 1381

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden.
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Ontbijt
met Brood

Glad verkeerd om niet te ontbijten. Wie
niet ontbijt, ontbeert de stoffen, die in
zijn lijf de verbranding gaande houden en
de cellen vernieuwen. Mogelijk gevolg:
half in de morgen geen puf meer hebben
(om over erger niet te spreken.)
Spaar uzelf: ontbijt. Plezier uzelf: ontbijt
met brood. Uw Echte Bakker heeft het
elke ochtend knappend, geurig, flintervers.

VANASSELT

Topkom
eiken en wild

Mnatievan
leder

Zeer fraai, robuust bankstel waarin massief eiken en wildleder
op ideale wijze zijn gekombineerd.Garandeerd u buitengewoon luxueus

zitgenot. Bijpassend een ronde eiken salontafel met 4 handige laden

m Salon-^
tafel

11

Maak je moeder blij
dan hoort er een
BLOEMETJE bij

Kom kijk en ziet
wat Wijnbergen u biedt
in zijn
grote verkoop
bloemenkas

Volop
— bloeiende planten
— groene planten
— bloembakjes
— plantenbakjes en
— verse snijbloemen

Fa. Wijnbergen
Kerkstraat 6, Hengelo (Gld.) -Tel. 1473

Grote EUBELSHOW
OP 2e PINKSTERDAG VAN 10 -17 uur

T

l

* Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal

• Gratis bezorgen
Prima service en gan îe

h Opslag tel 1 jaar gratis
* Woensdagmiddag gesloten

Vrijdagavond koopavond

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

in 't centrum van Vorden

U steekt
toch ook
de vlag uit

tijdens
de feestweek

PRIMA ELPEE VOORJOU*
ALS JE NU EEN

PIEK-FIJN REKENING OPENT
Zestien hits van 16 grote

sterren. Kortom: een gran-
dioze top-elpee. Met Play that
funky music van Wild
Cherry, Dansez main-
tenant van Dave, v ,
A real motherforya
vanJohnnyGuitar
Watson, A far l'amore
commincia tu van Rafaella
Carra, Evil ways en Oye
como va van Santana en nog
veel, veel meer

Je hebt recht op een welkomst-

premie, wanneer je vóór 14 juli een
Piek-fijn rekening opent bij de
Bondsspaarbank.

DE PIEK-FIJN
REKENING: EEN

^VOLWASSEN
REKENING,

> WAARMEE JE
JE GELD PER B ANK

KUNT ONTVANGEN,
UITGEVEN EN...
SPAREN!

De Piek-fijn rekening is de

rekeningafschriften. Handig dus
voor je zakgeld, je studietoelage of
andere verdiensten.

Maar de Piek-fijn rekening is
bovendien een uiterst voordelige
spaarpot. Over het geld dat je op je
Piek-fijn rekening hebt staan, geeft
de Bondsspaarbank je ieder jaar een
aantrekkelijke rente, namelijk 4%.

Van je lle tot en met het jaar
waarin je 16 wordt, ontvang je zelfs
1% meer, dus totaal 5%.

Aan het eind van het jaar waar-
in je 16 wordt, krijg je bovendien eenideale rekening voor alle jongeren

tussen 11 en 18 jaar.'t Is een echte bank- premie van 5% per jaar over je
rekening, kompleet met oranje pas en gespaarde geld, over een maximum

van f 480,-per jaar.
En dat kan aardig oplopen!
ALLE FEITEN STAAN IN

EEN FOLDER
Voor het openen van zo'n veel-

zijdige Piek-fijn rekening kun je
terecht bij elk kantoor van de
^Bondsspaarbank.
^Wil je eerst nog wat meer

Lweten, dan ligt daar bovendien
L een uitgebreide folder klaar.

Haal 'm op of laat 'm naar je
, toe sturen. Even de bon invul-

len uitknippen en opsturen,
dan komt alles prima voor
elkaar. Meteen doen!
Open dan je Piek-fijn reke-
ning (Ie storting tenminste

20,-) en die prima elpee is
van jou

EMPO
RIJWIELFABRIEK
VORDEN

Gevraagd

medewerkers
voor onze afdeling

rijwielmontage

Sollicitaties zowel schriftelijk als
mondeling aan:
Afdeling Personeelszaken,
Enkweg 17, Vorden. Tel. 1241

G^yuldmetti
waar je munt

EMPO

Inlichtingen

Bondsspaarbank
Vorden
Dorpsstraat 15

Dagelijkse renteberekening

BONDSSPAARBANK
Alle zaken voor alle mensen.

Met Moederdag
in een nieuwe japon

Dat kan nog
bij Confectiebedrijf

AMMERS
Zutphenseweg, Vorden. Tel. 1971

/•
hangt een enorme keus
-l- nog een kans op een taart
voor de Pinksteren

Voor Moederdag 78
hebben wij een speciale aanbieding
gemaakt in

zilveren horloges
met de mooie klassiek Milanese
band

Rond model 169,-
Ovaal 179,-
8-hoekig 185,-
Rechthoek 198,-

Echt een cadeau voor vele jaren

dk<
^

^AGRCOTKORMEIINK
.̂oorlogene goud &zi Iver optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld.

Nu is het weer tijd voor uw

bloementuin
Wij zijn ruim gesorteerd in alle soorten

perkplanten
en geraniums

Tevens

«ï tomatenplanten
vers uit de kas.t

Zelfbediening

Kwekerij Hubbers
Pastoriestraat 1, Baak bij de kerk.
Tel. 05754-406
Ook voor handelaren
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VAN DE

KERKEN

Pinksteren, doortellen maar...
Feesten - ook kerkelijke - dragen soms
fraaie, feestlijke namen. Het feest van de
komende zondag draagt eigenlijk maar
een saaie naam. Het is "namelijk"
gewoon een TEL-WOORD, net als
eerste, tweede, derde en zevenenveertig-
ste. Pinsteren is afgeleid van het griekse
woord PENTEKOSTE en dat betekent:
50ste, 50ste - dag na Pasen-. Ja, vijftig
dagen na Pasen vieren we het Pinkster-
feest. Door deze naam alleen al is het
Pinkster-feest stevig gekoppeld aan Pa-
sen. En zo is het inhoudelijk ook. Op
Pinksteren (50e - dag na Pasen -)
getuigen de apostelen van Jezus, de
Christus, de gekruisigde en de OPGE-
STANE Heer. (Handelingen 2) Door
Gods Geest geïnspireerd kunnen we
vanuit Pasen door-tellen, door-leven. Er
staat geen punt achter. Gods werk gaat
door. Daar zorgt Zijn Geest voor, via

mensen.

Nog geeft Gij moed wie op U hoopt,
wie op de komst wacht van Uw Geest;
met vuur en wind wordt hij gedoopt,
en ied're dag is Pinksterfeest.
(Nel Benschop)

Ie Plnksterdag.
Op de vroege morgen van de Ie Pinkster-
dag, zondag 14 mei 1978, is er in de
Hervormde dorpskerk een Pinkster-
dienst voor jongeren en ouderen, voor
iedereen. Deze vroeg-dienst wordt ge-
houden in samenwerking met de Zon-
dagsscholen en de leden van de Jeugd-
kerk. Daarna volgt dan om tien uur de
Pinksterdienst. Beide diensten op de
morgen van Ie Pinksterdag zullen D.V.
geleid worden door Ds. Veenendaal. De
Chr. Zangvereniging "Excelsior" werkt
mee aan de dienst van tien uur.

Gezamenlijke Dienst op de 2de Pinkster-
dag.
Op de morgen van de 2e Pinksterdag,
maandag 15 mei, zal er in de Hervormde
kerk een gezamenlijke Pinksterdienst
gehouden worden van de Gereformeerde
- en Hervormde kerk. Liturgieën worden
gestencild en uitgereikt. De (korte)

prediking zal gehouden worden door Ds
Krajebrink. Het wordt een Pinkster-
dienst met zang van bekende liederen,
declamaite en orgelspel. Iedereen is
uiteraard van harte welkom!

30 jaar Israël.
Het Bijbelse Israël, het volk Israël
bestaat al veel en veel langer. Het begint
immers bij Abraham, circa 1700 v.
Christus. Hij wordt door God geroepen
en hij trekt weg uit stam en land;
Genesis 12. Met hem, met Abraham
begint het volk Israil. Pers, radio en
televisie attenderen ons deze dagen
(rond Pinksteren, de 14e mei) terecht
met vele artikelen en programma's op
het feit: dat de nieuwe staat Israël 30
jaar bestaat, mei 1948-mei 1978. De
geschiedenis van het oude volk Israël is
er één van bloed en tranen, EN TOCH...,
EN TOCH.

Zo is het ook met de jonge, nieuwe
staat Israël, daarginds in het midden-
oosten, aan het lange zonnige strand van
de Middellandse zee. Het spreekt niet
vanzelf dat deze staat 30 jaar bestaat.
Daarachter mag ook staan de verbaasde,
verheugde uitroep: EN TOCH, EN
TOCH...! De problemen zijn vele. Ook
wat betreft de Palestijnen. Dat moeten

en dat mogen we niet verdoezelen. Soms
lijkt een begin van oplossing, een begin
van vrede dichtbij (Sadat in Jeruzalem!),
dan echter is het weer verweg. Het volk
Israël heeft na vele eeuwen van laster en
lijden, van vervolging en verbanning,
van verguizing en vergassing weer een
THUIS gekregen. Daarover verheugen
wij ons. We vieren dit prille staats-
jubileum in gedachte en van harte mee.
We bidden voor Jeruzalem. We bidden
voor Israël. EN EVENZEER VOOR DE
PALESTIJNEN en de buurvolken. Vre-
de, Sjaloom voor alle volken. In Jezus
van nazareth, de Vredevorst wil VREDE
uitwaaieren, wereldwijd.

Koffïe-concert: zondag 21 mei
In het kader van de festiviteiten rond de
officiële opening en ingebruikneming
van kasteel Vorden als het Gemeente-
huis Vorden zal er een zo genaamd
koffie-concert gegeven worden in de
oude dorpskerk van Vorden en wel op
zondag 21 mei. NA de kerkdienst en
VOOR het concert is er de goede
gelegenheid om een kopje koffie te
drinken in "de Voorde", gelegen naast
de Hervormde kerk, achter de kosters-
woning Kerkstraat 15. Aan het concert
hopen mee te werken: De Gebroeders

Eykelkamp: LUdo Eykelkamp (bariton);
Anton Eykelkamp (tenor); het Vordens
Dameskoor, o.l.v. Peter Best; De orga-
nist Rudi van Straten. Voor de koffie in
"de Voorde" wordt een kleine, vrije
vergoeding gevraagd. De entree is verder
geheel gratis. Graag geven we dit muzi-
kale bericht aan u allen door.

Wereld Natuur
Fonds

Het Wereld Natuur Fonds (W.N.F.), is
de Nederlandse afdeling van de interna-
tionale organisatie (World Wildlife
Fund) W.W.F., opgericht in 1961. Het
W.W.F, stelt zich ten doel fondsen
bijeen te brengen voor natuurbescher-
mingsprojecten en voor educatief werk.

Overal waar de natuur bedreigt wordt,
waar planten en dieren dreigen te
verdwijnen tracht het W.W.F, deze heil-
loze gang van zaken een halt toe te
roepen. De toenemende bevolkingsdruk,
de voortschrijdende industialisatie en de
steeds grotere verstoring en vernieling
van het milieu dwingen tot steeds meer
inspanning om te redden wat er te
redden valt!

Het W.W.F, heeft gelukkig reeds veel
bereikt maar om ook de komende jaren
succesvol verder te kunnen werken
zullen er enorme bedragen nodig zijn.

Het is een van de voornaamste taken van
de nationale afdeling om die bedragen
bijeen te brengen. Het Wereld Natuur
Fonds Nederland doet een beroep op
iedereen die met de doelstellingen van
het W.W.F, sympathiseert, dit d.m.v.
daadwerkelijke steun te laten blijken. U
kunt om te beginnen donateur worden.
U kunt uw kinderen Ranger maken en
anderen aansporen dit eveneens te doen.

U kunt tevens de W.N.F, artikelen
kopen, waarvan de winst geheel ten goed
komt aan het W.W.F. Hoe komt u in
het bezit van de W.N.F, artikelen??? U
kunt ze rechtstreeks kopen in de Panda-
winkels. In Barchem na telefonische
afspr. bij mevr. E.C. van Riel- Dam.
Borculoseweg 11 tel: 05734;464. In
Lochem iedere eerste woensdagmiddag
van de maand van 2 tot 4 uur en evt. na
tel. afspr. bij mevr. A.G. de Jager- van de
Pol Nieuweweg 56 tel: 05730-2994. In
Laren voorlopig adres: mevr. H. Jansen-
Dekker, Heuvelstraat l Laren, tel.:
05738-1202
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U OOK?
Dan zijn dit de kandidaten

Mr. R. A. v. d.
Wall Bake

Bestuurlijke ervaring op veler-
lei gebied en constructieve
benadering van de problemen
die zich voordoen in onze ge-
meente

H. Tjoonk
Landbouwer in hart en nieren.
Bekend om zijn critische be-
oordeling van allerlei plannen
in het buitengebied die soms
zeer ingrijpend kunnen zijn
voor de agrarische ontwikke-
ling

H. A. Bogchelman
Toegewijd wethouder van
Onderwijs en jeugdzaken,
Soc. zaken, Cultuur en
Sport. Is bovendien uitste-
kend ingevoerd in vele fa-
cetten van middenstand,
industrie en landbouw

Mr. J. C. W.
Taselaar-Bogaards
Politiek is niet alleen een
mannenzaak, daarom ook
een vrouw op een verkies-
bare plaats. Vooral des-
kundig op het terrein van
wetten en rechten voor
bestuur en bevolking

O

o

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

De Juuste Keuz', te Rechter Tied
Zet vaak volle kwaod op zied

LIJST
9. Mevr. H. Ambagtsheer-Leopold

10. G. J.van Ark
11. H. W. C. Haverkamp
12. Mej. J. P. Dolleman
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Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11 -12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 - 17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

1. Tijdelijke verkeersmaatregelen in ver-
band met de feestelijkheden rond de
opening van het kasteel.
2. Mogelijke afbraak stationsgebouw te
Vorden.

Ad 1. Tijdelijke verkeersmaatregelen in
verband met de feestelijkheden rond de
opening van het kasteel.
In verband met de feestelijkheden rond
de opening van het nieuwe gemeente-
huis - in de periode van 17 tot en met 21
mei 1978 dient men er rekening mee te
houden dat:

1. de Schut test raat vanaf de Leuke tot de
Vordensebosweg afgesloten zal zijn voor
alle verkeer, behalve voetgangers op 17
t/m 19 mei van 10.00 tot 23.00 uur en op
20 en 21 mei van 12.00 tot 23.00 uur;
2. voor de Schuttestraat vanaf de Vor-
densebosweg tot aan de noordzijde van
de Bekmansdijk een parkeerverbod zal
gelden op 17 t/m 19 mei 1978 van 10.00
tot 23.00 uur en op 20 en 21 mei 1978
van 12.00 tot 23.00 uur.
3. voor de Vordensebosweg een stop-
verbod aan beide zijden van de weg zal

worden ingesteld gedurende de onder
punt 2 genoemde tijden;
4. voor de Ruurloseweg vanaf de Sta-
tionsweg tot het einde van de bebouwde
kom in verband met het vertonen van
een vuurwerk een stopverbod aan beide
zijden van de weg zal gelden op 20 mei
1978 vanaf 21.00 tot 24.00 uur;
5. de Dorpsstraat in verband met de
braderie op donderdag 18 mei 1978 van
lri.00 tot 23.00 uur gesloten zal zijn voor
alle verkeer in beide richtingen behalve
voetgangers;
6. mede in verband met de braderie aan
beide zijden van de Burg. Galleestraat,
vanaf de Dorpsstraat tot aan hetJebbink/
Molenweg een parkeerverbod zal gelden
op 18 mei 1978 van 18.00 tot 23.00 uur;
7. tevens langs de zuidzijde van de
Dorpsstraat vanaf de Raadhuisstraat tot
aan de Horsterkamp op 18 mei 1978
vanaf 16.00 tot 18.00 uur een parkeer-
verbod in te stellen;
8. in verband met de markt op vrijdag 19
mei de Insulindelaan vanaf de Dorps-
straat tot de Molenweg, alsmede de
Kerkstraat gesloten zal zijn voor alle
verkeer, behalve voetgangers.

Ad 2. Mogelijke afbraak stationsgebouw
te Vorden.
Zoals u wellicht reeds gelezen heeft,
bestaan er van de zijde van de Neder-
landse Spoorwegen plannen om in een
aantal Achterhoekse gemeenten - waar-
onder Vorden - de stationsgebouwen te
slopen. De bedoeling van de Neder-
landse Spoorwegen is dan om in plaats
van het gesloopte stationsgebouw een
moderne akkomodatie te plaatsen. Men

heeft echter ook begrip voor het
standpunt dat dergelijke gebouwen niet
meer zijn weg te denken uit een dorps-
beeld en dat zoveel mogelijk moet
worden gestreefd naar handhaving daar-
van. Het gebruik van het stationsgebouw
door de Nederlandse Spoorwegen zal in
ieder geval worden beëindigd. Wil het
gebouw bewaard blijven dan zal een
andere bestemming moeten worden ge-
vonden waarbij uitdrukkelijk geldt dat
een nieuwe bestemming niet strijdig mag
zijn met de veiligheid van het trein-
verkeer en met de belangen van de
Nederlandse Spoorwegen (nieuwe ak-
kommodatie komt in de direkte nabij-
heid van het bestaande gebouw). Het

stationsgebouw wordt niet verkocht door
de Nederlandse Spoorwegen. Wel is men
bereid het gebouw te verhuren aan de
gemeente.

Op korte termijn zal nu een nieuwe
bestemming moeten worden gevonden.
Gegadigden voor het bovengenoemde
gebouw (op b.v. huurbasis) worden
verzocht zich vóór 24 mei a.s. te melden
bij burgemeester en wethouders van
Vorden. Tevens kunnen vóór genoemde
datum eventuele concrete suggesties
worden ingediend.

Voetbal
S.v. Ratti l af d. zaterdag moet afhaken.
F.C. Overstegen l - S.v. Ratti l 1-0
Sv. Ratti stond voor een zware opgave
om met een uit wedstrijd tegen mede
degradant F.C. Overstegen minimaal l
punt te pakken. Dat lukte in de eerste
helft prima. Zo waren er pracht schoten
van B. Bretveld, J. Dijkman, J. Nijen-
h u is, die op keurige wijze werden gestopt

door de goed kepende doelman. Zo ging
men de rust in met 0-0.

De tweede helft was het SV. Ratti die de
toon aangaf, en probeerde er van alles
aan te doen om een doelpunt te forceren.
Maar zoals het vaak gebeurd, was het de
tegenpartij die dan tot scoren komen.
Het was de rechtsbuiten van F.C. Over-
stegen die met een hard en effect schot
1-0 liet aantekenen. Hierbij was doelman
W. Wassink kansloos S.v. Ratti deed er
noch van alles aan maar het mocht niet
meer baten. Doordat mede degradant
Beekbergen ook verloor komt er een
beslissingswedstrijd voor de degradatie
tussen Sv. Ratti en Beekbergen.

Uitslagen Sv. Ratti afd. zaterdag
F.C. Overstegen l - S.v. Ratti l 1-0; sp.
Eefde 3 - S.v. Ratti 2 3-2; F.C. Overste-
gen 3 - S.v. Ratti 4 2-1

afd. jeugd: S.v. Ratti Al - Warnsveldse
boys Al 1-4; S.v. Ratti BI - Dierense
boys BI 1-6.

afd. Zondag: Deken l - Sv. Ratti l 0-2.

afd. dames: Lemelerveld l - S.v. Ratti l
2-0

Programma Sv. Ratti 13-14 mei

Jeugd: Sv. Ratti Al - Harfsen Al
Senioren: Warnsveldse boys 6 - Sv. Ratti
3

Dash nieuws
In de laatste competitie-wedstrijd wist
het Wilhelmina-team er een gelijke
eindstand uit te slepen. Met de prikkel
om nu te tonen, dat zij toch werkelijk
wel de sterkste waren gingen de dames
van Dash er tegen aan en deze inzet
hielden zij ook de volle wedstrijd vol. Dit
had tot gevolg dat met groot verschil in
cijfers wat de setstanden betreft en met
een eindstand van 3-0 werd gewonnen.
De heren reserve kwamen tegen DVC
gehavend in het veld. Tegen een ploeg
als DVC is dat een hachelijke zaak
omdat men zich van die zijde steeds
volledig inzet om de volle winst er uit te
halen. In de 3e set gaven de Dash-
mannen het "voor gezien" zodat met een
0-3 nederlaag de Dash-ploeg huiswaarts
moest keren.

Uitslagen: heren 2e klas: Dash 3 - Wilh.
3: 0-3; dames 3e klas: DVO 3 - Dash 6:
1-2; heten 2e klas: Dash 4 - aktief: 0-3;
meisjes asp: Hansa b - Dash d: 2-1; Wilh.
c- Dash d: 0-3; Dash b - Hansa a:
0-3.

Programma: zaterdag 13 mei Schalk-
haar: Salvo - Dash d; maandag 22 mei
Zutphen: Hansa a - Dash a; dames 3e
klas: Wik 2 - Dash 5; Dash 6 - Wilh. 5;
DVO l - Dash 5; maandag 22 mei
Vorden: Dash 3 - Wilh. 3; Dash 4 - Wilh.
4; Dash - Bruvoc/Hansa; maandag 22
mei Almen: Almen - Dash 4; maandag
22 mei jeugdgev.: Aktief - Dash 3.



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

Baddoeken
met daarop een afbeelding
van Kasteel Vorden.

Nu voor slechts 13,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

TOYOTA TOYOtA TQYOtA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TO

KWALITEIT kopen
is TOYOTA kopen

Z J33T volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
TOYOTA Corolla 30 5-deurs Stationcar 1977
TOYOTA Carina 1600 De Luxe 1976
TOYOTA Carina 1600 De Luxe 1973
CITROEN 2CV6 1977
CITROEN 2CV4 1973
CITROEN 2CV4 1971
CITROEN Dyane 4 2 stuks 1973
CHRYSLER 180 1973
SIMCA 1000 GLS 1972
DATSUN1200 |07l

OPEL Ascona 16S 4-deurs 1975
SIMCA 1100 GLS 1975
SIMCA 1100 LS 1972
RENAULT R6 1970
TOYOTA Carina 1974
FIAT 127 Spec. 3-deurs 1975
SIMCA 1100 GLS 1976

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.
OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

Bennie Went ing
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 *

•^wH 1:00 p speciale mei-aanbiedingen
meer plezier van bloem en plant!
Zomers zitcomfort voor het terras

Vier stoelen met kunststof zitting
en rugleuning. Tafel met kunststof

blad 80 x 60 cm. Model Nizza,
in een moderne bruine kleur.

Welkoop aktieprijs

185r
Plastic planten

bakken in groen,
oranje, bruin en grijs.

Maten 40, 60, 80 en 100 cm.
Welkoop aktieprijzen:

40 cm van 3. — voor 2.50
60 cm van 4.50 voor 3.75
80 cm van 6.25 voor 4.95
100 cm van 7.35 voor 5.95

Speciale ophanghaken voor de
bakken, per set a 2 stuks 3.70

Fietspomp
compleet met voet-

beugel, slang
en ventielnippel.

Normale
prijs 15.75

Welkoop aktieprijs

Tuinslang rol a 25 meter,
kleur geel/zwart.

Normale
prijs 21.95

Welkoop
aktieprijs

Freunde
accugraskantschaar

compleet met steel en
oplaadapparaat

Welkoop aktieprijs

15250
2,5 liter.

-1450 pin
voor

Welk oop

95
en bloem.

V*» -VcV-V ^^M^ NntoiS t

voor alles een zaak van veelzijdig vakmanschap

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
flWURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
TORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Let op... alle aktieprijzen van 11 t/m 27 mei a.s.

OTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Citroëndealer

RUESINK RUURLO
DOOR INRUIL VERKREGEN

1977
/Citroen CX 2200 D Break
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen CX2200 Diesel Super
Citroen GS Club
Citroen 2 CV6 2 x
Citroen 2 CV 4
Citroen Dyane 6
Simca 1100 G LX 4-deurs
VW Passat LX
Fiat 128 Spec.
Toyota Corrola 30 L

1976
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen G Special Break
Citroen G Special
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen 2CV 4
Citroen GS Club Break
VW Golf LS

Inruil en financiering en leasing
Citroen-automobielen
uit voorraad leverbaar.

Citroen 2 CV 4 Special
Simca 1100 ES Autom.
Austin Mini 1100 Special
Peugeot 304
Mercedes 230 autom.

1975
Citroen GS Pallas
Citroen Dyane 6
Citroen 2CV 6
Citroen 2CV 4
VW Passat Stationcar
Renault 42 x
Alfa Sud
Fiat 127

1974
Citroen GS Club break
Citroen Ami 8
VW Passat
Simca 1100 Special

Citroen 2CV 4
Ford Consul 2300 met LPG
Morris Mini

1973
Citroen A K 400
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen Ami Super
Simca 1100S

1972
Citroen Dyane 6
Citroen Dyane 4
Citroen 2CV4
Simca 1100LE
Fiat 128
Opel Kadett

Automobielbedrijf A. RUESINK
Verkoop en tankstation Borculoseweg 21, Ruurlo

Reparatie-af d.: Nijverheidstr. 3, Ruurlo
Tel. 05735-1753

SPECIALE SERVICE AAN ONS TANKSTATION:
d.m.v. Kredietkaartautomaat

en 4 et. KORTING OP BENZINE
2 et. op LPG en DIESELOLIE

VRAAG OOK ZO'N KREDIETKAART

EUROGRSIOn

_

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

De telefonisch bestelde kaarten dienen binnen 1 week afgehaald ,
bil siqarenmagazijn Eyerkamp te Vorder .

SSSSSSSSSS^Sm

Etalage-wedstrijd
Vordense Winkeliers

De Vordense winkeliers hebben een
etalage-wedstrijd georganiseerd rond de
opening van het kasteel Vorden

In de etalage dient het element van opening verwerkt te
worden. De etalages moeten klaar zijn 12 mei en worden in
de week van 161/m 20 mei door een onafhankelijke en des-
kundige jury beoordeelt.

Het publiek kan ook mee doen, en hij of zij die een gelijk
luidende beoordelig heeft als de jury krijgt een taart aange-
boden. Er worden vijf taarten beschikbaar gesteld.
Bij meerdere goede inzendingen beslist het lot.

DEELNAME-FORMULIER

ETALAGE-WEDSTRIJD

No1. de Fa.

Inzender:
Naam: _

Adres:

Woonplaats:

Formulieren voor 20 mei bij IJssalon Boersma in de bus deponeren



Wat goed is, gaat lang mee.
Dertig jaar geleden begon de eend aan zijn succesvolle loopbaan. Van 't

begin af aanwas hij een buitenbeentje. Je hoefde hem niet mooi te vin-
den, omdat hij was gebouwd om handig, praktisch en nuttig te zijn. Tot op de
dag van vandaag vindt u dezelfde karakteristiek nog steeds in de 2CV. Want

wat goed is gaat lang mee. Ruim 3 miljoen eenden vonden inmiddels
hun weg.

Natuurlijk is de 2CV in al die jaren ver-
beterd, aangepast aan de eisen die het hui-
dige verkeer stelt. Maar hij is niet veranderd.
De eend is eend gebleven.

Hij is nog steeds de goedkoopste auto,
vanaf r 7.530,- rijklaar. Hij rijdt voorde laagst
bestaande kilometerprijs en is de zuinigste
met benzine.

Hij is comfortabel door z'n zee van
ruimte en 4 onafhankelijk geveerde wielen
die alle wegoneffenheden soepeltjes op-
vangen. Hij heefteen oprolbaar linnen dak

Het prototype van de 2CV.

en 4 grote deuren. Z'n top is z'n kruissnel-
heid en goed voor ruim 110 km/h (voor de
2CV6).

Hij is boven dien veilig door o.a. z'n wég-
ligging, voorwielaandrijving en 3-punts
rolgordels vóór.

Vanaf zaterdag a.s.
is het feest.

De hele week van 13 t/m 20 mei vieren
we de 30e verjaardag van de 2CV. 't Wordt
een echt feest. Met slingers, ballonnen, kof-
fie met gebak en voor de kinderen ranja
met een rietje. En in het middelpunt van de
belangstelling de deux-chevaux met zijn
verjaardagscadeaus.

't Enige verschil is dat u die cadeaus
niet hoeft te geven, maar krijgt bij de
aanschaf van een nieuwe eena

De verjaardagscadeaus.
Wie in de week van 13 t/m 20 mei

een nieuwe 2CV koopt, krijgt verjaar-
dagscadeaus in de vorm van een pakket
accessoires ter waarde van ± f 500,-.

Ook bij Dyane, Ami en LN.
Om het allemaal nog feestelijker te ma-

ken, krijgt u de verjaardagscadeaus van de
2CV ook bij aanschaf van een besteleend,
een Dyane, een Ami en een LN. Per slot
zijn zij ook een beetje jarig.

Wat krijgt u?
Een radio, een console + speaker, een

gevarendriehoek, een brandblusser, kokos-
matten, tankdop + slot, extra lampenset,
sleepkabel . . . komt u maar eens kijken.
Totaal zo'n f 500,- aan gratis accessoires.
Want 't is feest. De eend is 30 jaar jong
geworden en in de kracht van z'n leven.

AUTO/ffoBIELBEDRIJF A. Ru£lNK
Borculoseweg 21, Ruurlo

Tel. 05735- l 753

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen
Wand-, vloertegels en
plavulzen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen i n
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroostert.
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubbcrroid
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Werkelijk sensationele aanbieding
, van

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

koelkast - mogelijkheid tot uitbreiding.

Prijs voor kunststof vanaf

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

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

tot 16.00 uur

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

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 208
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.

Voor inlijsten van schil-
,derijen, borduurwerken,

foto's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

paspartouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN,

PRENTEN EN GRAVURES
UIT DE 18e EN 19e EEUW

LITORAMA
DORPSSTRAAT 8,

VORDEN

'TGRINTHUYS
KERKSTRAAT 8,

DIEREN
Tel. (08330) 16006.

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

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

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.

Goede en voordelige dames-
confectie koopt men bij de
grote ma te n special is t.
CONFECTIEBEDRIJF

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

nieuwe
sleutel?

desnoods
binnen één dag

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

H.BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

RAAKPRIJZE
in onze „Flyer" kollektie
jonge aktuele mode voor

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

Rokken 39,-
Blouses 29,-
Sweaters en vesten vanaf 16,-
Let op onze „Flyer" folder en „Flyer" etalage

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

Vrijdags koopavond TOT 9 UUR

RUURLO

CITROEN *2CV

Adverteren doet verkopen

Door enorme nieuw verkoop
kunnen wij u de volgende
prima occasions aanbieden:
FIAT 850Spec 1972
FIAT 850 1971 -1972
FIAT 133 1975 -1976
FIAT 127 1972 - 73 - 74 - 75 - 76
FIAT 127 Spec 1974 -1975
FIAT 128 1974 - 75 - 76
FIAT 124 Groen 1973
FIAT 131 2-deurs 1600 cc Spec 1975
FIAT 131 4-deurs 1600 cc Spec 1976
FIAT 128 Rally 1972
LADA 12004-deurs 1976
VW 1200 Oranje 1974
DAF Marathon 1300 cc 1973
OPEL Citty Rood 1976
RENAULT R4 1972
DATSUN Coupé 1970
CITROEN 2CV4 1971

1. De Bovag-garantie

2. De Flat garantie
[autoccasion

3. Omruilgarantie
6 maanden

Autobedrijf TEGER
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426
Onze showroom en magazijn zijn elke dag ge-
opend van 08.00 tot 21.00 uur.

Iets aparts:
Echte originele door ons zelf
geïmporteerde Maleisiese
Batik. 100% katoen exclusie-
ve dessins. Bij

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2Vi uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverhoidsweg 4, Vorden

AMMERS
Zutphenseweg, Vorden.
Tel. 1971.

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

Ruurlo 05735-2314
Vorden 05752-2137
b.g.g. 08330-16.197

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

ZEER SNELLE
LEVERING

N. Klasse zonwering

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110 .

IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,-

425,-
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Gebr. Barendsen
: oe grootste sortering
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Gemeente Vorden
Verkiezing van de leden van de gemeenteraad

STEMMEN BIJ VOLMACHT

1. De burgemeester van Vorden brengt ingevolge artikel K8 der kieswet ter
openbare kennis, dat ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn
de formulieren voor de verzoekschriften om bij de a.s. verkiezingen van de
leden van de gemeenteraad bij volmacht te stemmen.

2. Het verzoekschrift moet, uiterlijk 14 dagen vóór de dag der stemming door de
kiezer worden ingediend bij de burgemeester der gemeente, in welker kiezers-
register hij op de dag der kandidaatstelling is opgenomen.

3. Het verzoek om bij volmacht te stemmmen wordt niet ingewilligd wanneer de
verzoeker is toegestaan in een stembureau naar zijn keuze aan de stemming
deel te nemen.

4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de
dag der kandidaatstelling zijn opgenomen in een kiezersregister.

5. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.
6. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan

de stemming deel te nemen.

7. De kiezer kan na ontvangst van zijn oproepingskaart t.e.m. de dag der
stemming zelf een andere kiezer die in hetzelfde stemdistrict staat ingeschre-
ven machtigen voor hem te stemmen door overdraging van zijn oproepings
kaart aan die kiezer.

8. Nadere inlichtingen worden ter gemeentesecretarie verstrekt.
*

18 april 1978
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

Gemeente Vorden
Verkiezing van de leden van de gemeenteraad

STEMMEN IN EEN STEMBUREAU /
NAAR KEUZE VAN DE KIEZER

1. De burgemeester van Vorden brengt ter kennis van belanghebbenden, dat aan
een kiezer op zijn schriftelijk of mondeling verzoek kan worden toegestaan aan
de stemming ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad op 31 mei 1978
deel te nemen in een stembureau naar zijn keuze.

2. Deze mogelijkheid bestaat niet voor de kiezer, aan wie is toegestaan bij
volmacht te stemmen.

3. De kiezer, die van deze bevoegdheid gebruik wil maken, dient daarvan na de
dag der kandidaatstelling, doch uiterlijk op de veertiende dag voor die der stem-
ming (dus uiterlijk op 17 mei 1978), schriftelijk, door middel van een formulier,
dat ter secretarie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar is, mededeling te
doen aan de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag der kandidaat-
stelling in het kiezersregister is opgenomen. Hij geeft daarbij op:
a. zijn naam en voornamen of voorletters;
b. de datum en het jaar van zijn geboorte;
c. de gemeente, waar hij op de dag der kandidaatstelling in het kiezersregister

is opgenomen, alsmede zijn adres aldaar op de dag der kandidaatstelling;
d. de gemeente en het adres waar hij de verklaring, dat hij bevoegd is in een

stembureau naar zijn keuze te stemmen (kiezerslegitimatiekaart), wenst te
ontvangen.

4. De kiezer kan na ontvangst van zijn oproepingskaart door in persoon ter
secretarie van deze gemeente te verschijnen, tot uiterlijk 26 mei 1978 onder over-
legging van zijn oproepingskaart, deze kaart doen omzetten in een kiezerslegiti-
matiekaart, waarmede hij in een stembureau van zijn keuze kan stemmen.
5. De keizer, die in het bezit is van een kiezerslegitimatiekaart kan zich, ter uit-
oefening van zijn kiesrecht, aanmelden in een stembureau van zijn keuze.

18 april, 1978
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

PINKSTERAKTIE

10% korting
op alle damesregenmantels en
kinderjacks

Restanten: SPIJKERBROEKEN

Vanaf maat 27
o.a. LEVIS
CAMEL
BRUTES
LOCKER

halve prijs

Bi) banketbakkerij

WIEKART
HEBBEN ZE LEKKERE

Moederdagtaarten
Mooie dozen
bonbons en
chocolaadjes en
Pinksterkronen

Burg. Galleestraat -Vorden -Tel. 1750

Specialiteit:
Zwanenhalzen

RENATA
SANDROVERS

Voor

vlaggen
rood - wit - blauw

Oranje wimpels
en

vlaggen
met de Gelderse 3 kleuren
naar:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

GEVEN
DE NATUUR

DE VRIJE LOOP

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

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

Gevr.: voor 2 halve dagen in
de week hu lp in de hu ishou-
ding (±. 5 uu r )
Mevr. Harmsen, Molenweg
22, Vorden.

Voor moeder:
een mooie doos bonbons

't Winkeltje - A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 22, Vorden

|tel. 1877.

Denken jul l ie op donderdag-
avond 11 mei aan "Open
Huis"

Gevraagd:
voor directe in dienst treding

verkoper of
verkoopster i± ia jaar)

in onze

WELKOOP-Winkel
te vorden
Sollicitaties voor 17 mei a.s. te richten aan:

V.L.C. "De Graafschap", g.a.
Postbus 8, Ruurlo

administraties
verzekeringen

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

RUURLO
Woensdag de gehele dag open - 's maandags gesloten

Meisje van 16 jaar zoekt
vakant iewerk . Tel. 1859.

Te koop: gebruikte hand-,
motor- en electromaaiers
in zeer goede staat en onder
garantie.
Fa. Gebr. Barendsen
Zutphenseweg - Vorden

Voor moeder:
Roombotercake

't Winkeltje - A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 22, Vorden
tel. 1877

Te koop: eetaardappels
Groot Jebb ink , Lindeseweg 8,
Vorden.

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

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214.

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

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
Drogisterij

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

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

ƒ ^

Nü 'n wolmer k tapijt
kopen met extra

vakantie-bonus v
vJ^VV^S.%«fi**-::^s;- ^*^v.
,«M^*I::-,:V:y:::i*> 70*p.str.m.M

'Kompliment'
van Forbo Parade
"Kompliment" een van de meest
verkochte zuiver scheerwollen tapijten
van Forbo Parade. U koopt het nu op
z'n voordeligst en dat is met het oog
op de a.s. vakantie mooi meegenomen.
Geschikt voor zwaar gebruik.
Zware kwaliteit met polyesterrug.
In naturel, lichtbruin, beige of bruin.
Breedte 400 cm. Normale prijs 299,-
tijdelijk voor

**$&• . • '$ • • ' •
&*&*

Tapijt koopt u niet zomaar.
Daar wilt u alles over weten. Alle kwaliteiten wilt u zien.
\ En vergelijken. Dat kan. Met ons "Groot Nederlands
\ Tapijt & Gordijnenboek. 116 Kleurrijke pagina's dik!

'n Toonbeeld van onze uitgebreide kollektie, vol tips en
informatie. Dat boek ligt gratis voor u klaar.

200 Erkende interieurverzorgers
staan erachter!



Donderdag 11 mei 1978
40e jaargang nr. 10 DERDE BLAD CONTACT - VORDEN

Door tegenzittende weersomstandigheden, vorst en regen, kon de geplande opening
van het zwembad In de Dennen" op l mei niet gehaald worden en moest deze
verschoven worden naar zaterdag 13 mei. Hoewel er nog een aantal kleine
karweitjes moeten worden opgeknapt, staan deze de opening niet in de weg.
Het zal voor de getrouwe bezoekers van
het bad wel even vreemd aandoen, dat
de omringende beplanting van de denne-
tjes geheel verdwenen is en vervangen
door jonge aanplant van diverse soorten
heesters. Daartegenover staat dat het
gerenoveerde bad, dat geheel betegeld is,
reeds bij de entree van het bad prachtig
overkomt. De gedeelten van het gazon,
welke door de graafwerkzaamheden
voor het nieuwe leidingwerk zwaar be-
schadigd werden, zijn grotendeels al
weer uitgezaaid en beginnen al een
groene waas van opkomend gras te
vertonen. Bij het diepe bad staan nieuwe
moderne startblokken, terwijl de spring-
plank op zijn oude plaats is gekomen.

De glijbaan bij het diepe bassin is
verdwenen en vervangen door een klei-
nere in het ondiepe gedeelte. De oude
bassintrapjes zijn door nieuwe roest-
vrijstalen vervangen en alle aan de zij-
wanden gemonteerd. In de rondring van
het ondiepe bad bevindt zich een bete-
geld trapvormig talud. De oude ver-
trouwde kleedhokjes zijn van een nieuwe
verflaag voorzien. In de openingstijdenz
zijn een paar kleine wijzigingen aange-
bracht. Hoewel het bad op werkdagen
normaal geopend zal zijn van 7 tot 20
uur, is het bad op de dinsdag (behalve in
de maand juli) om 18.00 gesloten. Die

avond is dan gereserveerd voor de Zwem-
en poloclub en wordt geen ander publiek

toegelaten. Het sluitingsuur op zaterdag
is één uur vervroegd en er wordt evenals
op zondag om 17.00 uur gesloten.
Gedurende het vakantieseizoen van l
juli tot 14 augustus vervalt, speciaal ten
gerieve van de toeristen, de middag-
sluiting van 12 uur tot 13.30.

In de tarieven voor abonnementen, tien-
baden- en entreekaarten vond een ge-

ringe aanpassing plaats, terwijl voor de
zwemlessen dit jaar een nieuw. systeem
wordt gevolgd, n.l. lesgeld per diploma
voor 't gehele seizoen. Naast de bekende
gezichten van de badmeeser Westerik en
van Aken zullen deze dit jaar geassi-
steerd worden door mej. J. Keunen uit
Ruurlo, terwijl de kassa weer in de
vertrouwde handen is van de heer en
mevrouw van Langen.

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Deputatie uit Kranenburg bij Kleef (Wdl)
legt vruchtbare contacten met
Kranenburg/V orden
Uitwisseling met verenigingen
in de toekomst
Het uit ruim 1500 inwoners bestaande kleine kerkdorp Kranenburg bij Vorden
heeft dinsdagavond vruchtbare contacten gelegd met het Nederrijnse Kranenburg
Kreis Kleef in West Duitsland. Het Duitse Kranenburg, gelegen aan de flanken
van het bekende Reichswald bij Groesbeek over de grens, had namens haar 8000'
ingezetenen een vijfmans-afvaardiging gestuurd, bestaande uit de heren Herbert
Bongers, directeur van de Verkersverein Kranenburg, Alfons Thielen, voorzitter
van deze vereniging, benevens Theodor Kreusch, Heinrich Bücker en Günther
Glaap.
Zij waren allen door het bestuur van de
buurtvereniging Kranenburgs Belang
geïnviteerd in zaal Schoenaker, waar
deze vereniging in verband met het
vijftienjarig bestaan een "feestvergade-
ring" had belegd. Burgemeester Josef
Hugo Bongaerts van Kranenburg - Kleef
moest ter elfder ure zijn bezoek af-
zeggen. Namens de gemeente Vorden
waren loco-burgemeester de heer G.J.
Bannink en wethouder Bogchelman aan-
wezig, terwijl naast het voltallige jubile-
rende bestuur een groot aantal leden
en/of hun dames/huisgenoten acte de
presence gaf.

De komst van de Duitse naamgenoten
was een soort hernieuwd contact; reeds
in 1973 werd een Vordense deputatie
uitgenodigd op een "Kranenburgtreff"
in Kranenburg/Kleef, waarbij ook het
Duitste Kranenburg Kreis Stade bij
Hamburg aanwezig was. In 1975 was er
een bezoek van Vordense agrariërs aan
kranenburg/Kleef, maar thans was het
de eerste keer dat men een tegenbezoek
aan Vorden-Kranenburg bracht. Het
geheel is een soort "verbroederingsfeest"
geworden, want er zijn zeer vruchtbare
contacten gelegd. In de nabije toekomst
zullen uitwisselingen plaatshebben tus-
sen Kranenburgse verenigingen, terwijl
ook op gemeentelijk niveau (na de
gemeenteraadsverkiezingen) nieuwe con-
tacten worden gelegd. Vorden/Kranen-
burg zal zodoende een soort Europese
gemeente kunnen worden. Omdat de
Duitse deputatie bijna een uur te laat
arriveerde (uur tijdsverschil) kon vooraf
het "huishoudelijke" gedeelte worden
afgwerkt. Kranenburgs Belang nieuwe
voorzitter de heer P.R. v.d. Berg sprak
een korst welkomstwoordt tot genodig-
den en de accordeonclub o.l.v. de heer
Strokappe, die voor een voortreffelijke
muzikale omlijsting zorgde.
Hij gaf een kort overzicht vanaf de op-
richting van de vereniging in 1963 en
wees vooral op de vele activiteiten die
dank zij Kranenburgs Belang werden
ontplooid. Belangrijke verbeteringen in
de buurtschap waren onder meer de
verharding van Eikenlaan, betere ver-
keersveiligheid, lichtpunten. Ook oude
Achterhoekse gebruiken werden gesti-
muleerd: paasvuur, eierzoekwed strijd
enz. Hij memoreerde eveneens de over-
leden oud-voorzitter en oprichter de heer
A. Mombarg. De heer H. Wiggers, die
daarna van 1972 tot februari j.l. voor-
zitter was geweest werd nog even voor
het voetlicht gehaald; hij ontving een

cadeaubon terwijl zijn echtgenote een
fraaie ruiker rozen in ontvangst mocht
nemen. Nadat hierna de nieuwe statuten
aan de feestvergadering waren gepresen-
teerd en de leden dit met hand opsteken
hadden goedgekeurd, arriveerde de
Duitse deputatie.
De voorzitter van de Verkeersverein
Kranenburg de heer Alfons Thielen
sprak zijn vreugde uit over de enthou-
siaste ontvangst en hoopte dat het niet
de laatste keer zou zijn. Hij bood aan de
voorzitter van Kranenburgs Belang een
langspeelplaat aan. Deze was in 1977
vervaardigd ter gelegenheid van het
750-jarig bestaan van het Duitse Kra-
nenburg. De plaat bevat opnamen van
de kerkkoren van de gezamenlijke buur-
ten en kerkdorpen behorend tot de
gemeente Kranenburg, evenals een aan-
tal declamaties in dialect. Verder of-
freerde hij het zgn. burgerboek.
De heer Van de Berg dankte hiervoor en
was ervan overtuigd dat de nu gelegde
contacten vruchtbare resultaten zouden
hebben. Na het officiële gedeelte ver-
bleef men nog enige uren gezellig bijeen.
Een en ander zal voor de nabije toe-
komst worden uitgewerkt; het ligt in de
bedoeling dat over en weer uitwisse-
lingen met verenigingen zullen plaats-
hebben.

Resultaten L.R. en
P.C. de Graafschap
Ruiters en amezones van de rijvereni-
ging en de ponyclub "de Graafschap"
hebben hun eerste concoursen van het
zomerseizoen achter de rug. Verschillen-
de keren vielen zij hierbij in de prijzen.
Paarden: Barchem 23 april: Wim groot
Nuelend met Norman: 6e prijs L dres-
suur; Ruurlo 4 mei: Wim Groot Nuelend
met Norman: lle prijs springen klasse
L; Lochem 7 mei: afdelingsdressuur
viertallen 4e prijs L Dressuur: Marjan
Modderkolk, Nuts 4e prijs; Peter Hol-
lander, Meteoor 3e prijs; Jan Knoef, 2e
prijs; Wim groot Nuelend, Norman Ie
prijs.
Pony's: Barchem 29 april: L. dressuur
Jeanet Klein Haneveld met Gelrus 2e
prijs; Rob Havenaar, Banjo Boy 3e prijs;
Springen klasse B: Rob Havenaar 8e
prijs; Lochem: Jeanet Klein Haneveld
met Gebrus 3e prijs L. dressuur.

Jubileumwedstrijd voor zilveren voetballer
Jan van Bommel
Ratti3-DZC58'-2
De wens van Jan van Bommel is vervuld; hij werd door het derde elftal van de
zaterdagafdeling van de sportvereniging Ratti in het zonnetje gezet omdat hij
gedurende een periode van 25 jaar de voetbalsport had beoefend. DZC 5 uit
Doetinchem was door Jan van Bommel uitverkoren als de sportiefste tegenstander
en deze wedstrijd vond daarom zaterdagmiddag plaats op het Ratti-sportterrein.

Na het uitwisselen van de clubvaantjes
floot Wim Bekken het startsein. Sv.
Ratti 3 werd al snel op een achterstand
gezet en de rust ging met een 0-1 stand
in. In de tweede helft speelde Ratti veel
beter. H. v.d. Ploeg scoorde tweemaal

achtereen en gaf de groenwitten een 2-1
voorsprong. Nadag H. Sloetjes met een
prachtige boogbal de stand op 3-1 had
gebracht was het H. Groot Roessink die
4-1 liet aantekenen. Jan van Bommel
benutte een strafschop feilloos, waarna

DZC nog even terugkwam en de eind-
stand op 5-2 bepaalde.

Na de wedstrijd kreeg Jan van Bommel
namens DZC een aardige attentie aange-
boden (fles drank), terwijl mevrouw van
Bommel een platenbon in ontvangst
mocht nemen. Het derde Ratti-team
bood zijn jubilerende medespeler een
prachtige cup aan, hetgeen zeer op prijs
werd gesteld. Ook het Ratti-bestuur liet
zich niet onbetuigd; tijdens de rust bood
voorzitter Ant. Heuvelink een boeket
bloemen aan.

Voetbaljubileum
Jan van Bommel
Het bericht in "Contact" van donderdag
27 april j.l. over het zilveren voet-
baljubileum van Rarti-speler Jan van
Bommel heeft bij menigeen een ver-
keerde indruk achtergelaten. Hierin leek
het of er een grandioos feest zou worden
gebouwd. Niets is minder waar. De
jongens van het derde zaterdagelftal van
Ratti wilden hun medespeler eens in de
bloemetjes zetten en betaalden zelf de
kosten uit eigen portemonnee. Het Ratti-
bestuur stond hier in principe wel achter
maar liet de organisatie van een en
ander over aan leider en derde elf-
talspelers. Hoe of een en anders is
verlopen leest u verder in Contact van de
ze week.

Het Ratti bestuur
was toch verstandig!
Vorige week hebben gereageerd op het
verslag van onze correspondent de heer

Wolbert waarin bovengenoemde schreef
dat het een en ander door het Ratti
bestuur georganiseerd zou worden, wij
hebben bovengenoemde voortijdig nog
gebeld en gevraagd of hij dit juist
vernomen had. Hij deelde ons mede dat
de heer Sloetjes het had medegedeeld
dus onze reaktie was ons inziens zeer
juist. Het was toch ook onzin geweest om
hiervoor geld beschikbaar te stellen.

Wij blijven er bij dat een 25 jarige
voetballoopbaan niets bijzonders is,
morgen komt Jantje of Pietje met een
groot verslag in Contact als hij 25 jaar
bij de .konijnenfokvereniging is. Laten
we toch verstandig zijn. "het is toch zijn
h°bby>'

VRAAG
VAN U

heef t't CDA
aandacht
voor mensen?
Het antwoord is: natuurlijk "ja".
Vooral voor de mensen, die
zich door hun leeftijd, lichame-
lijke conditie of een handicap
moeilijk kunnen verplaatsen.
En daardoor minder mogelijk-
heden hebben om met anderen
in kontakt te komen.
De gemeente moet (vinden we)
de vrijwillige dienstverlening aan
deze inwoners doelbewust
bevorderen.

STEM STRAKS
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Ruim tweeduizend bezoekers bij start
zomercompetie touwtrekken in Eibergen
Ruim vijftig ploegen in actie Heure groot
winnaar in zware klasse
De Nederlandse Touwtrekken Bond is zondag gestart met de nieuwe zomer-
competitie 1978 met een groot nationaal toernooi in Eibergen. Op het gemeentelijk
sportterein aan de Haaksbergseweg waren die dag 53 touwtrekken vele uren aan de
touwen, daarbij gadegeslagen door ruim tweeduizend belangstellenden. Jammer
dat door de regen- en onweenbuien van zaterdagavond en nacht het veld bijzonder
zwaar was geworden. Een aantal banen waren hierdoor in een "modderballet"
veranderd.

Qua organisatie had de TTV Eibergen
de goede naam, die men vorig jaar al
had gekregen, ook nu zeker verdiend.
De bezoekers konden de wedstrijden
zeer goed volgen, vanaf een grote tribu-
ne, evenals de andere zijden van het
veld. Daarnaast was er een levensgroot
scorebord waarop een aantal Eibergse
dames de standen vlot en keurig bijhiel-
den. In een grote consumtietent was er
gelegenheid voor een "hap en een
dronk", terwijl ook voldoende aandacht
was geschonken aan kleed- en douche-
ruimten. Ten aanzien van de wedstrijden
waren er ook een aantal verbeteringen,
waardoor het geheel vlotter verliep. In de
morgenuren (vanaf tien tot half een
trokken de teams uit de 720, 560 kg. en
jeugd A, B, C,) werd er met vijf touwen
getrokken. Elke wedstrijd had nu twee
trekbeurten met een maximum van twee
te verdelen punten, 's Middags trok men
met drie touwen, zodat tegen vier uur de
balans kon worden opgemaakt.
De wedstrijden werden 's morgens met
eer toepasselijk woord door Eibergen-
voorzitter de heer A. Scharperp geo-
pend. In de pauze gaf de muziekvere-
niging Euphonia een optreden met haar
orkest, het tamboercorps, het trompet-
tercorps en de majo- en minirettes,
hetgeen meer op prijs werd gesteld. De
NTB had als arbiters afgevaardigd de
heren T. de Haan, J. te Vaanholt, D.
Eckkink, J. Wichers, J. de Vries, G.J.
Buitenhuis, B. Ellenkamp. G. Knoop, J.
Hamersteen en alb. Woenk. Hoofdar-
biter was de heer H. Nijenhuis. In de
jurywagen assisteerden de dames Henny
Smeenk, Jannie Hoff, Johanne Assink,
mevrouw Brouwer en mevrouw Wessel-
dijk.

Heure oppermachtig
Heure, de ploeg uit Borculo behoorde dit
seizoen zeker tot de favorieten. Dat men
deze winter goed getraind had bleek uit
de prestaties; zelfs kampioen 1977 de
TTV Bekveld moest in beide beurten de
Borculose jongens - die gecoached wer-
den door Emiel Rappard - voor laten
gaan. Bijzonder verassend was de tweede
plaats van de TC Twente, die alleen van
Heure verloor. Eibergen en Bekveld
klasseerden zich op een gedeelde derde
plaats. Doordat alle tien teams in een
klasse waren ingedeeld, werden hier in
totaal 43 wedstrijden getrokken.

In de 640 A klasse bleek Bekveld over
een superteam te beschikken en zelfs
kampioen 1977 Eibergen moest het af-
leggen. Verrassen was de opkomst van
het Zieuwentse DES dat nota bene
tweede werd. Eibergen werd eervol
derde. In de 560 kg. klasse was het
opnieuw Bekveld dat de hoogste eer voor
zich opeiste, terwijl in de 640 B klasse
EHTC uit Hall-Eerbeek negen punten
bij elkaar trok en hierdoor eerste werd.
In de 640 C l klasse kwam Bekveld
eveneens met vlag en wimpel bovenaan
en in de 640 C2 klasse werd Heure
winnaar. Bij de jeugd was de animo zeer
groot. Deze waren in drie klassen (A, B,
en C) ingedeeld. Vorden werd in de
A klasse eerste, Bisons (Beltrum) in de B
afdeling en Twente eindigde als winnaar
in de C klasse.

Op zondag 21 mei a.s. zal de TTV
Vorden het tweede nationale toernooi
van de zomercompetitie organiseren op
het sportterrein nabij het clubhuis aan
de Ruurloseweg Medler.

Voetbal
Oeken - Ratti: 0-2
Ratti 1 is er in geslaagd om in Brummen
het eerste team van Oeken een 0-2
nederlaag toe te brengen, waardoor de
spanning in deze klasse ten top is
gestegen. De Kranenburgers zijn hier-
door met Oeken boven aan de ranglijst
geëindigd, zodat er nog een beslissing
zal moeten worden gespeeld. Eventueel
kan hier ook SVBV l nog bijkomen,
zodat dus drie teams om de titel moeten
spelen.

Voor rust kwam Oeken fel opzetten
maar qua techniek en combinatiespel
bleek Ratti de betere ploeg. Uit een goed
opgezette combinatie over de linker-
vleugel met W. Nijenhuis en Frans
Wolbrink, wist Rudie Heuvelink in laat-
ste instantie met een lage bal de stand op
0-1 te brengen. Dat was twintig minuten
na het begin. Oeken bleef nu aanvallen
maar de Ratti-defensie zat potdicht.

Na de hervatting kreeg Oeken opnieuw
een veldmeerderheid temeer omdat de
groenwitten met vijf man in de verde-
diging speelden. Bij een uitval, circa
twintig minuten voor het eind signaal,
wist Ant. Peters, na «en mooie combi-
natie met Rudie Heuvelink en Theo
Polman, de stand op 0-2 te brengen.

Judo
Dat de Vordense meisjes hun "manne-
tje" staan, mag wel blijken uit de
onderstaande^fcultaten, die zondag 7
mei in de RhflPfnse sporthal "Rheton"
werden behaald. Op uitnodiging van de
Rhedense judovereniging namen 40 ju-
doka's van Judokwai Vorden deel aan
een internationaal individueel jeugdtoer-
nooi. Aan d^Bpernooi, dat geopend
werd door bin^emeester Borrie van
Rheden en waaraan 24 verenigingen met
ruim 850 judoka's deelnamen, werd voor
de 3e maal in successie georganiseerd en
was voor de overvolle tribunes een
boeiend schouwspel.

Dat veel Vordense ouders hierbij aanwe-
zig waren en spontaan hun medewerking
bij het vervoer verleenden zal zeker een
ruggesteuntje voor de jongens en meisjes
geweest zijn. Goede resultaten, maar het
belangrijkste is het plezier dat alle
judoka's ongetwijfeld aan dit goed geor-
ganiseerde toernooi hebben beleefd. In
de gewichtsklasse t/m 27 kg: 2e Sandra
v. Eist; t/m 39 kg: Ie Katja v. Biljauw; 3.
Leonie v. Biljouw; 4e Marianne Jansen;
t/m 43 kg: Ie Elvira v. Eist; 2e Miriam
Hoevers; boven 43 kg: 2e Diane Rosmul-
ler; 3e José Boers.

Denk aan de conditie-test van
de Trimclub Vorden op zater-
dagmorgen a.s. Aanvang
10.00 uur. Pick-nick plaats
Wildenborchseweg.

Veel deelnemers
oriënteringsrit
"Graafschaprijders99

Aan de oriënteringsrit die de Vordense
auto- en motorclub "De Graafschaprij-
ders" organiseerde werd door 65 equipes
doelgenomen die een rit kregen voor-
geschoteld met diverse kneepjes. De
uitzetters G. Verstege en J. Mennink
hadden een rit uitgezet met een lengte
van 48 kilometer. Start en finish waren
bij café Schoenaker waar de heer D.J.
Rouwenhorst na afloop de volgende
prijswinnaars bekend maakte: auto's
A-klasse: 1. B. Regelink, Vorden 157
strafpunten; 2. P. Reinders, Zutphen
161 str; 3. W.D. Wisselink Ruurlo 161
str; auto's B-klasse: 1. H. Stomps,
Ruurlo 165 str, 2. D.J. Wisselink Zelhem
256 str; 3. H. Boeyink Zelhem 265.
auto's toerklasse: 1. A.J.J. Eikelboom
Almen 8 str. 2. H. Hummelink^fcrden
69 str; 3. F. Terhorst Genderilpn 70
str; motoren A-klasse: 1. H. Oolbekking
Holten 272 str. bromfietsen toerklasse:
1. W. Fleerkate Laren 142 str.

Mei
17 Poppenkast in de Bibliotheek
27 Feestavond s.v. Ratti

Juni
3 Jong Gelre uitwisseling met Simpel-

veld Limburg
4 Idem
6 K.P.O. Reisje

14 K.P.O. Fietstocht
17 Uitvoering Nuts blokfluit- en melo-

dica-club
30 Jong Gelre Barbeceau-avond

Geboren: geen.
Ondertrouwd: A. Eskes en C.H.H. Hans-
kamp; H. Stijl en C. Brinkman; B.H.
Koning en D.G. Groot Roessink; G.H.
Grievink en I. Neervoort; B. Zweverink
en E. Bekkenutte.

Gehuwd: AJ. Hartelman en W.H. Dijk-
man; E. W. Achterstraat en C.H. van den
Barg.
Overleden: J. Zweverink, oud 92 jaar; K.
Gerritsen - Steenhuis, oud 83 jaar.

Feestmiddagen voor bejaarden
Voor alle inwoners van 65 jaar en ouder wordt door de commissie V.O.K.
een feestmiddag georganiseerd op vrijdag 19 mei in zaal Smit. Ook voor de
revue op zaterdag 27 mei kan men zich opgeven beide middagen zijn
geheel gratis, dus voor de bejaarden een paar middagen heerlijk uit. (zie
advertentie).

Denk aan de conditie-test van
de Trimclub Vorden op zater-
dagmorgen a.s. Aanvang
10.00 uur. Pick-nick plaats
Wildenborchseweg.

"Hun school ons een "Vorden99

zorg" bracht twee
mille op
De huishoudschool in Vorden beijfert
zich hulp te bieden bij de bouw van een
lagere school in Tonta Grassa in Brazi-
lië. De eerste aktie (verkoop van ball-
points) bracht destijds ƒ 2200,-. Ditmaal
hebben leerlingen en onderwijzend per-
soneel een bazar gehouden, waarvoor
een flinke belangstelling bestond. De
opbrengst was ook navenant want de
bazar bracht na aftrek van kosten ruim
twee duizend gulden op.

Aanspanning "In de
Reepto" e.o.
Zaterdag 6 mei deden 14 leden van de
aanspanning "In de Reep'n" e.o. examen
voor het diploma paardengebruik en
mennen. Allen slaagden en kregen het
diploma uitgereikt door mej. Thea Oort-
veld uit Beek, de instructrice van de
mencursus. Het examen werd afgeno-
men door dhr. K. Coppoolse uit Breuke-
len.

neemt afscheid
van trainer
Het vertrek van trainer Herman de
Weerd zal de voetbalvereniging "Vor-
den" niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Vrijdagavond 12 mei zal hem een
waardig afscheid worden geboden. Eerst
zal ter ere van de Weerd de vriend-
schappelijke wedstrijd tussen Vorden l -
Ratti l gespeeld worden. Na afloop zal
de Weerd dank worden gebracht voor
hetgeen hij de afgelopen zeven jaren
voor de voetbalvereniging "Vorden"
heeft gedaan. En dat is niet gering,
wanneer men bedenkt dat Vorden l in
deze jaren driemaal is gepromoveerd.

Ook het laatste doel, handhaving in de
vierde klas KNVB, heeft "Charly" de
Weerd bereikt. De huldiging van de
Weerd zal plaats vinden in het club-
gebouw op het gemeentelijk sportpark.

Speciaal voor Moederdag
10% KORTING
op alle soorten vazen,
schemer- en petroleumlampen

Verder ruim gesorteerd in
huishoudelijke- luxe- en
kunstnijverheidsartikelen en byoux

VOOR ELKE BEURS EEN PASSEND GESCHENK

NATUURLIJK BIJ KOERSELMAN

Met dankbaarheid hopen wij op 20 mei a.s. met onze
ouders en grootouders

JOH. REGELINK
G. G. J. REGELINK-REGELINK
te herdenken dat zij op 20 mei 1938 in
het huwelijk traden.

HERMAN - WILLEMIEN
Gerreke

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 20 mei van
19.30 tot 21.00 uur in ,,'t Wapen van 't Medler", café
Eykelkamp.

Warnsveld, mei 1978
Warkenseweg 9 „Boerkamp"

Speel mee in de
Kastelen-zegel-aktie
van de Vord. Wink. Ver.

Krijgt u ze niet?
Vraag er gerust naar.

Een winkelier is ook maar een mens en kan dus ook
wat vergeten.

H ENGELO (GLD)TEL.05753 -1461

Dansen
15 mei 2e Pinksterdag

BRIDGE

Te koop: Peugeot 504 bj.
1974, benzine, kleur blauw
ƒ5500,-.
Peugeot 504 bj. 1974, met
radio en trekhaak, kleur wit
ƒ5000,-.
Opel Kadett bj. nov. 1976,
kleur oranje, 35.000 km.
ƒ7500,-.
Mercedes 200 D, bj. 1970
ƒ5000,-.
Inruil, garantie en financiering
mogelijk. Tel. 05755-1367.
Olburgseweg 37, Steenderen.

4 BARS VOL GEZELLIGHEID
NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Zonneschermen
kunnen wij u uit voorraad
leveren

Gratis plaatsen
de prijs...?

Valt u beslist mee

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

a.s. zondag is het
Pinksteren en Moederdag

HAAL DAAROM WAT LEKKERS
VAN UW WARME BAKKER
Besteld u vroegtijdig s.v.p.

taarten en gebak
krenten- en rozijnen-
brood met spijs

BIJ DE OPENING VAN HET KASTEEL EET U
NATUURLIJK OOK ONZE ENIGE ECHTE

Vordense kruidkoek

Warme Bakker Oplaat
bakt het voor u - Telefoon 1373



Barink Nieuwstad 26, Vorden
Uw tweewielerspecialist

• zaterdag 13 mei 1978
„Landelijke fietsdag A.N.W.B."

• zondag 14 mei 1978
Moederdag"

FIETSEN IS IN - DOE MEE MET HET HELE GEZIN
Een Intercycle merk

Voor Moederdag
een pracht kollektie

tuinstoelen
en parasols

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden roepen
sollicitanten op voor de functie van

receptioniste-
telefoniste
typiste
ter secretarie.

Vereist zijn: vlot kunnende typen, goede beheersing
van de Nederlandse taal in woord en ge-
schrift en tenminste Mavo-diploma of
een daaraan gelijkwaardige opleiding.

Salaris afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd
nader overeen te komen.
Indiensttreding uiterlijk l augustus, zo mogelijk 16
juli.

Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen
omtrent persoon, opleiding en werkkring alsmede
referentie-adressen in te zenden binnen 10 dagen na
het verschijnen van dit blad. .

U denkt over een

nieuwe brommer
kom eens bij ons kijken.

De volgende merken uit voorraad leverbaar:
- PUCH MAXI
— PUCH 2,3,4 versnellingen
- YAMAHA
- KREIDLER
-ZÜNDAPP
tevens enige nieuwe
overjarige brommers
Inruil mogelijk

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11, Hengelo (G.). Tel. 7278

Uitschieter van de week

Speciale Pinkster-aanbieding

Vrijetijdspakken
in alle herenmaten in denim

vóór Vz prijzen
Van 100,-. Nu voor 4Hf OU

Openbare Lagere School
Dorp Vorden

aangifte nieuwe leerlingen
schooljaar 1978/1979

Ouders, indien u uw kind voor onze school nog niet
hebt opgegeven kunt u dit alsnog doen en wel:
aan school, Kerkstraat 17, telefoon 1360,
dan wel aan huis bij het hoofd der school:
G. W. Brinkman, Zutphenseweg 66, telefoon 1953.

Uw kind moet wel voor 1 oktober 1978 de leeftijd
van zes jaar bereikt hebben.

Wat zou dat tientje meer
aan plezier opleveren als u bij Wullink
gemakschoenen kiest, waarin u loopt
zonder pijn.
En daarbij de levensduur van zo'n paar
gezien: ze zijn eerder goedkoper dan duurder

W wLLI l il IVVooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342

TOPKWALITEIT TAPIJT
voor een REDELIJKE PRIJS

Wij bieden u een aparte keus in
exklusieve kleuren en aktuele dessins

O.a. „Senegal" hoog waardig bebertapijt
400 cm breed, foamrug. Per meter 195,-

„Koefra" zuiver scheerwollen berbertapijt
400 cm breed, schuimrubber rug. Per meter... 259,-

„Troef" object kwaliteit, diverse kleuren, 400 cm breed
geschikt voor ieder vertrek. Per meter 89f"

Grote sortering - goede adviezen - vakkundig gelegd en...
karnerbreed gratis

RUURLO

Geef moeder een mooie taart
slagroom, vruchten,
chipolata of mokka

bestel tijdig bij

't WINKELTJE
Burg. Galleestraat 22, Vorden. Tel. 1877

— A. G. Schurink

MOEDERDAG!
Wist u dat Ia» J\.etteleriJ een grote sortering

bloeiende en groene planten
in de plantenkas voorradig heeft?

Tevens uw adres voor
— PLANTENBAKJES
— BLOEM WERK
— SNIJBLOEMEN EN
— PERKPLANTEN

Zutphenseweg 64, Vorden. Tel. 1508

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint
in het gerestaurerde kasteel, niet in dezelfde stijl
voortzetten in „Wantoffeitje"? Voor de prijzen hoeft u
het zeKer niet te laten . . .

bodega

Airconditioned Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

MOEDERDAG

barendsei{

verwen moeder met een
mooi geschenk
mooie en ruime sortering in:
luxe artikelen
huishoudelijke artikelen
elektrische apparaten
tuinmeubelen enz.
Kom rustig en vrijblijvend bij ons
in de winkel rondkijken.

Zutphenseweg 15, Vorden. Tel. 05752-1261

eselekteerde

RUURLO

Zonnige
zomerjapon
van polyester
met een
fleurig
streepdessin.

VOORJAARSMARKT

Bon
Naam:.

Adres:

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

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

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

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT
IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

De op 5 mei j.l. ingeleverde bonnen zijn vervallen

12 mei 1978
duidelijk en volledig invullen, uitknippen en in de bus deponeren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN, ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Woonplaats:

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



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

Tapijt aanbieding 10% korting
en gratis gelegd

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 13 mei.

Oost-Nederlands grootste Doe-hetzetf-centrum

Harmsen - Vorden

Moederdag
Kom eens langs bij

Fa. Kettelerij
Zutphenseweg 64, Vorden

C<3&?l"gj| Een groot assortiment

groene en bloeiende planten
^$r plantenbakjes

bloemstukjes
snijbloemen

Wegens vakantie

gesloten
van 15 tot en met 20 mei

G. ESKES
Levensmiddelenbedrijf

Voor

Moederdaggeschenken
naar Boek- en Kantoorboekhandel

HIETBRINK
Kom eens kijken
Een boek hoort erbij

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
. kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig . bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden . géén onderhoud . binnen 1 V4 jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Voor Moederdag
zie onze

creatiefshop
zeer leuke en praktische
geschenken

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Tijdens de
feestweek van 16 t/m

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

Dat kan uw eigen naam,
denaam van uw favoriete

sportclub, een auto- of
motormerk, of de naam van

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

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

Of geef er een met
zelf bedachte tekst aan

vriend of vriendin
Dat is een origineel

kado.

Tijdens de feest week
van 161/m 20 mei doorlopend

speciale aanbiedingen.
Steeds zolang de voorraad strekt.

Kom zelf maar eens kijken.

Voor iedereen
gratis grote kleurige stickers.
Met een afbeelding van het

Vordense kasteel. Dat is
leuk als herinnering.

Schoolderman is in feeststemming.
Daarom deze week vele
aantrekkelijke feestaanbiedingen.
Bijvoorbeeld:

Modem vrijetijds kostuum in diverse
kleuren van f 145,— voor slechts f95,-
De bekende Bobos spijkerbroeken
met wijde pijp van f 75,— voor / 65,-
Leuk kinderoverhemd met epauletten
en 2 borstzakjes met klep.
In de kleuren beige en legergroen.
Nu van f 20,50 voor f 15,-
Vlotte denim jeansrokken, nu uitzoeken
voor de prettige prijs van f45,-
Prachtige kwaliteit sweat shirts,
de grote mode. In blauw en ecru.
Slechts 139,50

Milieuvriendelijke jute draagtas
met afbeelding van het Vordense kasteel

kado bij aankoop voor tenminste f25,-

/choolderman
textiel CA mode • rorden

Raadhuisstraat 22, Vorden, Telefoon 05752-1367

Mijn mamma krijgt bloemen op

Moederdag!!
die van jou ook??

>r moiSpeciale aanbieding voor moeders:

Hoge druk plantenspuit
Van 27,50 voor

Wij brengen oma zondag ook een
bloemtje mee!!

Doen jullie dat ook??

Groente- en fruit»
aanbiedingen
Granny Smith kilo 198

Tomaten 500 gram l 45

Holl. Bloemkool per stuk l 98

Komkommers per stuk 89

Moederdag - Bloemendag

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

GEEF ZE DEZE ZOMER ECHTE
RENATA PASVORM SANDALEN

jeugdschoenen
Beste maatjes mei jonge voelen!

Wullink
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Monuta Stichting
Voor Uw laatste eervolle verzorging

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

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

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

MONUTA STICHTING
Antwoordnummer 35, Vorden.

Met spoed gevraagd

Magazijn
bediende

en een

offset-
drukker

Drukkerij Weevers B.V.
Nieuwstad 12, Vorden. Tel. 05752-1404

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752 -1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

r 1̂ 1 a T
HELM/Nk

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Voor Moederdag
Wij hebben voor u een pracht
kollektie in

KOFFERS
REISTASSEN

STADSTASSEN
DAMESTASJES (ook echt leder)

PORTEMONNEES
PORTEFEUILLES
RIJBEWIJSETUIS

PARAPLUIES o.a. „Knirps"
de meest gekochte opvouwbare
parapluie ter wereld.

Meubelen -Tapijten - Lederwaren

LAMMERS
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Telefoon 1421

Wat zijn overwegers
Dat zijn mensen die lang (vaak te
lang) overwegen of ze iets wel of
niet doen zullen.

Maar dan hebben ze de

kleurentelevisie
pas als de W.K. voorbij zijn... Zolang
wacht u toch niet.

De officiële technische dienst van l.T.T.
verzorgen wij in ,,Laren", zodat wij
onze collega in Vorden gelijk moeten
geven.

Radio-T. V.-service

Profiteer nu van onze aanbiedingen
51 cm Graetz Fanhrich
Nu 1295,-
51 cm Grundig incl. afst. bed.
Nu 1480,-
56cmTelefunken6310 '
Adv. prijs 2165,-. Nu 1595,•
66 cm Telefunken 8301
Adv. prijs 2399,-. Nu 1895,-
66 cm Grundig
Nu 1970, •
66 cm Graetz Kornett Sik
Adv. prijs 2298,-. Nu 1850,•
Sanyo Portabel KTV 36 cm
Nu 895,•
en 3 jaar garantie

'ó <Skop (penter
Raadhuisstraat 2 - Vorden
Tel. 05752-2124


	tmp01
	tmp02

