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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Fietsen als hoofdprijs
in de grote zomeraktie
van de Vordense Winkeliers
In haar onlanps gehouden ledenvergadering heeft de Vordense Winkeliersvereniging besloten cm ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de plaatselijke
V.V.V. een zomeraktie te organiseren.
Aan het kopend publiek worden dan weer gratis zegels verstrekt. 20 van deze
zegels, op een kaart geplakt, geven kans op het winnen van één van de 18 fietsen
van eerste klas fabrikaat die de Winkeliersvereniging als prijzen beschikbaar stelt.
Juist nu fietsen als ontspanning en voor het op peil houden van de lichaamsconditie steeds meer "in" komt, voor iedereen een pracht kans om zo'n "top-tourfiets"
te winnen.
De aktie zal duren van 28 mei tot 23 juni a.s.
Eveneens in het kader van het V.V.V. jubileum wordt op donderdag 21 juni een
groots opgezette braderie gehouden waaraan diverse winkeliers ook hun medewerking zullen verlenen, naast diverse leuke attrakties waarvan de deelname nu
reeds vaststaat.

Inzamelingscampagne
Nederlandse Rode Kruis
Een gift aan het Rode Kruis betekent
hulp aan een slachtoffer
B'u het woord "slachtoffer" denkt men in de eerste plaats aan oorlogen en aan
verkeer. Het Rode Kruis is inderdaad een organisatie, die op het slagveld is
geboren. Sinds 1863 al komt het slachtoffers van oorlogen en conflicten te hulp.
Maar er zfón nog veel meer soorten slachtoffers. By voorbeeld van overstromingen
en aardbevingen, van langdurige droogte en andere natuurrampen. Mensen die
hun huis verloren hebben zien gaan en opgevangen en verzorgd moeten worden.
Ook het verkeer eist dagelijks slachtoffers. Niet voor niets heeft het Rode Kruis
op honderden plaatsen langs de wegen
vaste hulpposten ingericht, waar men in
geval van nood terecht kan. In de
weekends /ijn er zelfs tien ambulances
langs de snelwegen, die na een ernstig
ongeluk te hulp kunnen schieten. Ook
de Wegenwachtauto's zijn door het
Rode Kruis van verbandmiddelen e.d.
voorzien. Een verkeersslachtoffer komtvaak in een ziekenhuis terecht en bijna
even vaak is er dan bloed nodig. En dat
is er dan ook, dankzij de donors van het
Rode Kruis. Soms blijft een verkeersslachtoffer de rest van zijn leven invalide. Dan zal het Rode Kruis hem blijven
bijstaan. Met speciaal aangepast vervoer
en andere hulp die noodzakelijk is.
Maar men kan ook slachtoffer zijn van
een ziekte, van een handicap of van
eenzaamheid. En ook dan is er het Rode
Kruis: met welfarewerk, met vakantieweken aan boord van de Henry Dunant
of in een Rode Kruis-Vakantiehuis, met
jongerenhulpdiensten, met telefooncirkels, met lectuurvoorziening, kortom
met hulp die voor iedereen anders kan
/.ijn. Voor het overgrote deel wordt die
hulp door vrijwilligsters en vrijwilligers

Nederlandse Bond
Plattelandsvrouwen
. Voor de laatste maal dit seizoen kwam
de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
bij elkaar, de presidente mevr. Ridderhof heette een ieder hartelijk welkom.
Na interne mededelingen waar nogmaals
de nadruk werd gelegd op diverse kursussen en op het reisje dat gehouden
wordt op 14 juni, werd het woord
gegeven aan de spreker van deze avond
de heer Hendriks. De heer Hendriks die
werkzaam is bij Oosthoek Encyclopedie,
vertelde aan de hand van een filmpje
over het nut van deze meesterwerken.
Een atlas werd ter verloting aangeboden, en ook werd er een atlas en een
handwerk encyclopedie ter plaatse verloot. Na een korte doch geslaagde
avond, dankte de presidente de heer
Hendriks voor de uiteenzetting en het
leerzame gebruik van een encyclopedie,
en wenste mevr. Ridderhof een ieder een
mooie zomer en prettige vakantie toe.

't Ene pad is nog neet weer los of 't andere geet al weer dichte.
Teminste, a'j op 't ingezonden stuk van veurrugge wekke in
"Contact" af mot gaon. Zelf bun'k d'r de leste tied nogal 's deur
ekomm'n zonder argens hinder van te ondervinden, maor dat kan
ok toeval wean. Daor zit dan wel un groten witten slagboom maor
zolange den maor los is, zit e mien niks in de weage. Daor steet in
ieder geval gin klaphekken, wat haos neet los wil, en daor löp ok
gin groten hond wao'j ow bange veur mot maken. In zoverre is t'r
dus gin spraoke van "metten met twee maoten" deur de Vordense
bevolking, zoas in 't ingezonden stuk wod esteld. De
tegenwoordugge eigenaar van de "Bult" zal ok vaste neet de
Vordense bevolking tegen zich in 't harnas will'n jagen, daor liekt
e mien de kearl neet nao,
Waorumme 't naambodjen "De Leuke" dan wel veplaatst is? zö'j
meschien vraogen. Dat mo'j dan maor op 't gemeentehuus zien
gewaar te wodd'n want daor wet ik ok niks af, al mo'k t'r wel bi'j
zeggen da'k 't un betjen raar gedoe vinne. Op alle kaarten van
Vorden of 'n Achterhook, die'w in huus hebt, steet de Leuke as
deurgaonde weg op tot an de Schuttestraote. Maor meschien kan
volgende wekke in de rubriek "gemeentenieuws" in dit blad ons
us uut de duuke wodd'n edaon hoe 't allemaole precies in mekare
zit. Dan wette wi'j tenminsten wao'w an af bunt, bi'j ons in d'n
Achterhook.
H. Leestman.
onafgebroken strook van voorlichtende
publicaties in diverse periodieken, hebben geleid tot zijn eervolle toetreding tot
de vaste staf van Natura Docet Synthese,
toonaangevend orgaan voor homeopathie en natuurgeneeswijze.

geboden. Zij staan altijd weer klaar om
als dat nodig is medemensen, die
"slachtoffer" zijn geworden, bij te
staan. Voor al het werk zijn hulp- Kort geleden verscheen zijn subliem
middelen nodig - van ambulances en uitgevoerde Praktisch Reformhandbusjes voor gehandicapten tot en met boek. Zo^Kni spreekt schrijft hij ook,
stretchers, verbandmiddelen en appara- Feli^fc^Hy^.ttema, helder, eenvout u u r - en natuurlijk is daarvoor ook een dig e^^MVpeldk! Gezonde voedingsrestuk organisatie onontbeerlijk. En als cepten, rnviuktinfqrmaties, ziektedieethet om slachtoffers van grote calami- methoden .;?n de hele natuur<j
teiten gaat, bestaan hulpzendingen uit dige achtergrond informatie, maken dit
grote voorraden tenten, rampendekens, prachtig^ j^formhandboek tot een tijdloze ^BpWa re gids in de gezonde voenoodvoedsel en medicamenten.
Hetgeen allemaal geld kost, veel geld. dingskeu^en. De auteur probeert overal
En omdat het Roo^e Kruis een neutrale binnen te komen onder het motto: "De
organisatie is, die alle slachtoffers te beste dokter staat in de keuken". Als
hulp wil komen, ongeacht hun politieke direkteur van Bureau Moderne Voeding
of religieuze overtuiging, ongeacht hun voert zijn weg van lezing naar lezing, van
nationaliteit, ras of afkomst, wordt dat initiatief naar initiatief.
geld gevraagd aan de gehele bevolking. Op 17 mei brengt hij een lezing in ,,'t
Juist om zijn neutrale karakter te Pantoffeltje" onder het motto: "Kan
kunnen bearen wil het Rode Kruis geen Reform genezen?". De toegang is gratis.
algemeen beroep doen op de regering , Zie ook advertentie in dit blad.
van welke kleuri die ook is, maar aan
alle Nederlanders, dus aan u. De collecte van het Nederlandse Rode Kruis is dit
jaar van 21 mei tot en met 2 juni. Wat u
geeft komt ten goede aan slachtoffers
van vererlei aard. En hoe meer u geeft (Buiten verantwoording van de redaktie)
des te meer slachtoffers zullen kunnen
worden geholpen.

Ingezonden

BURGERLIJKE
STAND
Het aktie comité "Voor Trix" heeft een
bedrag van ƒ 5305,95 overgemaakt ten
behoeve van haar werk in Ethiopië. Dit
bedrag is ontstaan door een bazar en
enkele giften. Namens Trix hartelijk
dank voor uw belangstelling in haar
werk.

Bi'j ons in d'n Achterhook

Ondertrouwd: W. Stokkink en C. J.
Smallegoor; W. Grijpstra en A. Heekman.
Gehuwd: B. J. A. Berendsen en E.
Hoekman; C. Zwiep en H. H. van
Weelden.
Overleden: A. H. Slagman, oud 66 jaar,
J. M. Cadovius - Jes, oud 79 jaar.

F. R. Hellema geeft
lezing in Vorden
Felix Ragnar Hettema is voor vele tienduizenden huisvrouwen reeds lang een
begrip! Zij hebben zijn lezingen bijgewoond en zullen het weergaloze enthousiasme en de grote overtuigingskracht waarmee hij zijn idealen uitdraagt niet gauw vergeten! Wat hem
vooral bezighoudt is dat zoveel chronisch zieke mensen niet weten dat er ook
nog een zuiver voedingstherapeutische
manier is om genezing te vinden. Ook
kinderen hebben zijn speciale belangstelling, mede omdat zij zozeer afhankelijk zijn van hun ouders en hun latere
gezondheidskansen voor een groot deel
beïnvloed worden door hetgeen ze nu
dagelijks op hun bord vinden! Pure
bewogenheid en zuivere wetenschap jagen hem op, onze vriend Hettema, wiens
persoonlijkheiden ongebreidelde energie
wij oprecht bewonderen. Meer dan 100
lezingen per jaar (soms 2 per dag), een

Nogmaals
"Twee maten"

Na een gesprek met de bewoner van De
Konijnenbult wil ik graag een aanvulling
geven op mijn ingezonden stuk van
vorige week. De heer Emsbroek verzekerde me dat het geenszins in zijn
bedoeling heeft gelegen de Leuke af te
sluiten. Ondanks het hek en de bordjes
zal een wandelaar, fietser of ruiter die op
het pad blijft, geen strobreed in de weg
gelegd worden. Auto's heeft men liever
niet, maar dit is, mede gezien het feit
dat dhr. Emsbroek zelf verantwoordelijk
is voor het onderhoud van het pad, wel
terecht.
Het bordje "Verboden toegang" waar ik
op doelde, is intussen naar aanleiding
van mijn schrijven verwijderd, zodat niet
langer ten onrechte de indruk gewekt
zou kunnen worden dat het pad naar de
Leuke afgesloten is. Voor vele Vordenaren is dit naar ik meen een geruststelling. Het witte hek met het bordje
"eigen weg" hoeft u dus niet langer af te
schrikken.

Kindertelefoon van
start
In nauw overleg met de Nationale
Commissie van het Internationaal Jaar
van het Kind is op 10 mei in Amsterdam
het project "kindertelefoon" van start
gegaan. Deze kindertelefoon wil hulp,
informatie en advies geven aan kinderen
van 8 tot 15 jaar, die het Jj^Êfcl hebben
nergens terecht te kunnWn Kinderen
kunnen bellen met problemen of vragen
n a a r /•• nv.-e /i f ten. Ervaringen in bet
buitenland hebben geleerd, dat de steun
die een kindertelefoon ka^wieden bestaat uit: luisteren, geven«^^advies en
suggesties, meedenken over^^lossingen,
verstrekken van feitelijke informatie,
eventueel verwijzen naar bepaalde instanties. De kindertelefoon werkt anoniem, d.w.z. het kind hoeft zijn naam en
adres niet te geven. De behoeft en het
probleem van het kind staan bij de hulpverlening centraal. De kindertelefoon is
er voor kinderen en niet voor volwassenen, instellingen en overheden.
Zonodig kunnen echter tekorten, misstanden en vragen aan de kaak worden
gesteld.
Voor de realisering van deze eerste
Nederlandse Kindertelefoon, in Rotterdam en Utrecht zijn soortgelijke projekten in voorbereiding, is een speciale
stichting opgericht, bestaande uit een
groep getrainde vrijwilligers/sters. Het
telefoonnummer van de Kindertelefoon
is dagelijks, ook in het weekend, bereikbaar onder nummer 020-224455.

NIEUWS

Port betaald
Port paye
k ;imoor Vorden

Elkaar er aan helpen denken...
Sommigen hebben gevraagd: Zou het
niet goed /.ijn elkaar zo af en toe te
herinneren aan de lopende aktie: Gast
aan tafel...? Dat /.al best goed zijn. We
doen het ook graag. In vele Vordense
gezinnen staan de spaarkartonnetjes
voor de genoemde aktie van de NOVIB
voor blijvende voedselverbetering in de
arme derde wereld-landen. Doen we er
met regelmaat wat in, in dat kartonnetje, dat spaarbusje? Ja, deze regels
zijn bedoeld om elkaar-er-aan-te-helpen-denken. En, u kunt nog gaan meedoen. Spaarkartonnetjes zijn verkrijgbaar bij de koster van de Hervormde
kerk. Kerkstraat 15 en op de adressen:
Deldenseweg 2 en Ruurloseweg 19. Fijn
dat velen inderdaag mee-doen, meewerken aan de goede aktie: Gast aan tafel...
Giro 100200, Den Haag.
Iemand vroeg...
Laatst vroeg iemand naar het adres van
Amnesty International (bestrijd vervolging en beschermt de vrijheid van
meningsuiting). Het is goed mogelijk dat
er in onze Vordense gemeente meer
mensen dat adres graag willen weten om
zelf eens nadere informatie in te winnen
en om (wie weet) zelf ook een beetje mee
te helpen met het genoemde, helaas
nood-zakelijke werk: bestrijding van
vervolging en bescherming van vrije
meningsuiting. Goed, het adres van A.I.
l Grooistnu'it 7, Amsterdam- West, tel. 020-847905.
De dorpskerk open.
De Kerkvoogdij van de Hervormde gei^eente heeft een aantal gemeente-leden
bereid gevonden om als gastvrouw/
gastheer te fungeren wanneer in de
komende zomertijd in de maanden juni,
juli en augustus de dorpskerk weer twee
dagdelen open is voor bezichtiging en
ook als stilte-centrum. Vordige week
donderdag werd het een en ander samen
besproken. Het is de bedoeling dat de
Vordense dorpskerk in de zomermaanden open is op woensdagmorgen van
10-12 uur en donderdagmiddag van 2-4
uur. Er is een stencil-boekje beschikbaar
voor enige informatie over kerkgebouw
en plaatselijke gemeente. Verder zal
geprobeerd worden een boekentafel in te
richten. En zo mogelijk ook een leestafel. Kerkvoogdij en Kerkeraad zijn
verheugd dat zo het kerkgebouw weer
open kan zijn, zij het ook enkele dagdelen.

Voor merkspeelgoed

VAN DE

uw speelgoedspeciaalzaak

KERKEN

KOERSELMAN

Jeugddienst, zondagavond
Na de morgen-kerkdienst, waarin bij
leven en welzijn twee kinderen gedoopt
zullen worden, is er a.s. zondag 20 mei
ook een avond-kerkdienst in de Hervormde dorpskerk en wel een gezamenlijke Jeugddienst, die mede voorbereid
werd door de interkerkelijke Jeugddienst
commissie. In deze avonddienst hoopt
dan voor te gaan Ds. van Veen uit Apeldoorn. "Lucians Combo" werkt aan
deze Jeugddienst mee, waarin uiteraard
iedereen zeer welkom is.

A. Postma Gezamenlijke kerkdienst op HemelRuurloseweg 6 vaartsdag.
Vorden Ook dit jaar zal D.V. op de Hemelvaartsdag, volgende week donderdag 24
Ziezo dat is dan ook weer opgelost, mei, een gezamenlijke kerkdienst van de
gelukkig, ook hier willen wij onze lezers Gereformeerde kerk en de Hervormde
er op wijzen dat ook hier geen vernie- gemente gehouden worden in de Gerelingen enz. aangericht worden en dat formeerde kerk aan de Zutphenseweg.
de privicy geëerbiedigd worden van de Deze dienst begint om half tien en zal
bewoners dan kan men gerust gebruik geleid worden door Ds. J. R. Zijlstra.
maken van het pad.
We maken u graag opmerkzaam op de
(dit keer) afwijkende, vervroegde aanRed. vangstijd.

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

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN
20 mei, 10.00 uur Ds. J. Veenendaal,
doopdienst, 19.00 uur Ds. van Veen
(Apeldoorn) gezamenlijke Jeugddienst.
24 mei (Hemelvaartsdag) 9.30 uur Ds.
J. R. Zijlstra, gezamenlijke dienst in
Geref. kerk.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. K. Feestra; 19.00 uur Ds.
J. C. van Veen, Apeldoorn, Interkerkelijke Jeugddienst in Hervormde kerk.
24 mei (Hemelvaartsdag) 9.30 uur Ds.
J. R. Zijlstra, Hervormd/Gereformeerde
dienst.
R . K . KERK VORDEN
Zaterdag .17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur
R.K. K E R K K R A N E N B U R G
/aterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.(K) uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
IN.30 uur dinsdag, vrijdag.
ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur
Dr. Sterringa.
s.v.p. boodschappen op /omiai' /<nv •'
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. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. D. Kwakkel, Didam, tel. 083623097; M. H. van Muiswinkel, Borculo,
tel. 05457-1981. Spoedgevallen 11.3012.00 uur.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand mei: mevrouw Gille, tel.
2151. Graag bellen tussen 8.00-9.(X)
uur.
NOODHULPDIENST
Mevrouw v.d. Berg, tel. 6875. 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.
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Wij willen iedereen hartelijk
danken voor de vele felicitaties, bloemen en cadeau's die
wij tijdens ons huwelijk op 26
april j.1. mochten ontvangen.
Appie en Ada Winkels
Almenseweg 40a, Vorden
Hartelijk dank voor de vele
bloemen, gelukwensen en geschenken die ons huwelijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.
Jan en Wilma Jolink
Mei 1979
Berkenlaan 307,
7204ELZutphen.

JONG GELRE
18 mei voetballen op Rattiveld.
Aanvang 19.30 uur.
VERMIST:
Wit poedeltje, tegen beloning
terug te bezorgen. W. v. Linden, Hamsveldsezijweg 4,
Vorden-Kranenburg.
FLITS, kinderfietsen
Styling in Superman
Uitvoering vanaf
ƒ 199,Fabrikaat FONGERS
BARINK, Nieuwstad 26
Schapen scheren
Uw adres
B. BARGEMAN
Wilmerinkweg l, Vorden
Tel. 1558.
Te koop: stapelbed + matrassen.
Julianalaan 25, Vorden.
Te koop: Gr. Y en N.L. b +
beren. Hoge index.
D. Lettink, Lieferinkweg l,
Vorden. Tel. 05753-1526.
Uw geslaagde
kleurenfoto's
en dia's (E6)
in 2 dagen klaar.
Nu ook grootformaat kleurenfoto's met ronde hoeken
voor slechts 15 cent meerprijs.

FOTO DOLPHIJN

BERTHENNINK
en
ERNA VISSCHERS

gaan, zo de Here wil, trouwen op
woensdag 23 mei a.s. om 13.30 uur in
het gemeentehuis „Kasteel Vorden".

onderhoudsmonteur

Kerkelijke inzegening in de Gereformeerde kerk te Vorden om 14.15 uur
door Ds. J. Zijlstra.

voor onze zeer moderne
produktiemachines.

Dag-adres: ,,'t Wapen van Vorden" (zaal Smit),
Dorpsstraat 10, Vorden
Receptie van 16.00 tot 17.30 uur
Toekomstig adres:
Fr. v. Dorthstraat 35, Winterswijk

Te koop: Antiek orgel, merk
„Hofberg" anno 1900.
damessportfiets (grand toerist) van Batavus.
W. B. Bruggeman, De Hanekamp 20, tel. 05752-2349
Te koop: een kleine partij
Gerstestro.
A. Rossel, Delden. Tel. 1439.
V

voorgoed
antieK
BE
"VELDTJ0EK"

Gewenst MTS-niveau of door
ervaring vergelijkbaar niveau.
Leeftijd 25-40 jaar.
Tevens voor onze produktieafdelïng
enkele

medewerkers
21 Mei is het 25 jaar geleden, dat onze lieve ouders,

AB EN GERRITJE
ESKES-GAIKHORST

gevraagd

Borstelfabriek

HAVO

Burg. Galleestraat 25, Vorden. Tel. 05752-1361

zijn getrouwd.
Dit hopen we samen met hun te vieren
op dinsdag 22 mei.
Gelegenheid om te feliciteren 's middags van 14.30 tot
16.30 uur in zaal ,,De Bremer" teToldijk.
ANNY-JAN
ERNA
COBY
HERMAN
Schoolweg 14, Vierakker (Post Zutphen)

Op dinsdag 22 mei hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

A. HALFMAN
J. A. H ALFMAN-LANGWERDEN
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30 uur in
,,de Keizerskroon" te Ruurlo.
Strikkersteeg 7
7261 RW Ruurlo

Op zaterdag 26 mei 1979 hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te vieren:

Kerkstraat l, Vorden.
FONGERS,
de fiets die
met z'n tijd meefietst.
Barink, Nieuwstad 26

GEVRAAGD:
voor zo spoedig mogelijk

H. NIJENHUIS
G. NIJENHUIS-KLEIN GELTINK
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30 uur in
de zaal van Café-Rest. Gebr. Eykelkamp, Ruurloseweg 114, Vorden.
7251 ML Vorden, Onsteinseweg 7

Op maandag 21 mei hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40 jarig huwelijk te herdenken.

A. J. VRUGGINK
H. W. VRUGGINKSMALLEGOOR
7251 PL Vorden, mei 1979
Deldensebroekweg 3
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30 uur in
zaal Concordia te Hengelo (G.)

Sorbo breidt haar organisatie
steeds verder uit
Voor de afdeling routing hebben wij derhalve
nodig een

commercieel/administratief
medewerker
Goede promotiekansen aanwezig.
Leeftijd 21 -30 jaar.
Sollicitaties te richten aan:

Gevraagd: aankomend en all round

metselaars en
timmerlieden

SORBO NEDERLAND B.V.
Nedacweg 4, Vorden.
Eventueel telefonisch 05752-1773, mevr. de Jong.

eventueel in ploegverband.

AANNEMERSBEDRIJF

Klein Zessink - Notten
Snethlageweg 11
tel. 05753-2519

De Heurne 3
tel. 05753-2702

Dit is zo'n sportief pak, waarin een
man zich thuisvoelt. Ruim en
oyaal, zoals de mode voor•|| schrijft. Grove corduroy van
100% katoen. Schouders,
steekzakken en manchetten
afgezet met poplin f 298,Exklusief voor Fortex.
Exklusief voor u.
Nu bij ons in huis.

Gevraagd:

vrouwelijk personeel
Leeftijd vanaf 18 jaar.

Camping „De Reehorst"
Tel. 05752-1582

Hulp-straatmaker
^tenmakersbedrijf

A. BIJENHOF
venstraat 5, Bronkhorst -Tel. 05755-1944

TONEELVERENIGING

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

jaarlijkse uitvoering
in de Kapel.
Wij spelen dan het blijspel

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

Gemeente Vorden
tuisen Doctinchemcn Ruurlo
Veldhockseweg U-I)
0*7 »6- 491

o

o

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.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat in verband met Hemelvaartsdag het
huisvuil niet op donderdag 24 mei doch op
WOENSDAG 23 MEI A.S.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

a.s. woensdagmiddag vóór Hemelvaart
geopend

34,-

Vanaf.
Vorden 15 mei 1979

Modecentrum
Burgemeester en wethouders
voornoemd,
de Burgemeester,
mr. M. Vunderink
de Secretaris,
J. Drijfhout

op 28 mei 1979.
In het clubgebouw,
aanvang 20.00 uur.

36-46 29 -

Kleuren:
beige, grijs en blauw

zal worden opgehaald.

Voorjaarsvergadering
V.V. VORDEN
Onbetwist weer favoriet
voor dit seizoen.
Zweedse muilen om nooit
meer uit te doen.

Heren zomerpantalons

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. Contributieverhoging
8. Rondvraag
9. Sluiting

tcHti<H en modo

/chooldermofi
raadhuisstraat 1*11)67 vorxJvn

Vorden, Tel. (05752) 13 81

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

Vlotte

zomersandalefs

Tel. 05750-13813

in naturel echt leder

Dokter van Tongeren
IS AFWEZIG VAN
21 t/m 25 mei
De praktijk wordt waargenomen als volgt:
Patiënten wiens achternaam begint met een van de
letters A t/m K worden verzocht zich te wenden tot
Dr. Vaneker, Zutphenseweg 62, tel. 2432.
En patiënten wiens achternaam begint met een van
de letters L t/m Z kunnen zich wenden tot Dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 1255

Nu voor .
Schoenen
I eder\\ aren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Woensdagmiddag geopend

49,90

Van de
Vwo slager

-fRiMWDeu&l
exfas tehcx

44$

Supermarkt Oonk,
^B

Smidsstraat 2,Vonden.
^**^ï s-i *~*.^4-+j»S\tSvé-

*M

\

IS^+AS\S\V\

Donderdag 17 mei 1979
41e jaargang nr. 10

Tweede blad CONTACT - VORDEN

Inzameling voor de Ned. Hartstichting
door De Deurdreajers bracht ruim vier mille op
De landelijke aktie „Geef, leef" uitgaande van de Nederlandse Hartstichting heeft
in Vorden een suksesvol resultaat gehad. Ruim vier mille — om precies te zijn
ƒ 4376,40 — is er door de Vordense en Kranenburgse gemeenschap bijeengebracht. Dit bedrag werd ingezameld door de leden van de karnavalsvereniging De
Deurdreajers, die hiermee hun sympathie wilden betuigen voor het vele goede
werk dat de Nederlandse Hartstichting doet. Omdat er geen coördinerend komité
in Vorden aanwezig was heeft de vereniging dit en passant ook waargenomen.
Namens de Ned. Hartstiching danken de De Deurdreajers de gevers voor hun
bijdrage.

AKTIVITEITEN
VAN DE DEURDREAJERS
Ook in de komende periode zal de karnavalsvereniging van zich laten horen.
Zo worden door de propaganda-kommissie plannen uitgewerkt om samen
met campinghouders enkele barbecueavonden te organiseren waar tevens de
Prins en zijn gevolg aanwezig zullen zijn
waaronder de hofkapel. Ook in het
kader van de V.V.V.-jubileumfestiviteiten zullen De Deurdreajers aan het
programma deelnemen alsmede zal
getracht worden om tijdens de braderie
met iets origineels te komen.

Gemeentenieuws

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323, Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemefcKtr Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onderwerpen aan de orde t.w.:
1. Intrekking subsidiemogelijkheid voor
warmte-isolatie van te bouwen woningen.
2. Schoonmaakaktie Vorden,
3. Collectevergunningen,
4. Ophalen huisvuil i.v.m. hemelvaartsdag.

NOAPRUUVERSBAL
Enkele jaren geleden was het nog de
gewoonte om enkele weken na het karnaval een noapruuversbal te houden. De
laatste jaren werd de animo hiervoor
echter zo gering dat niet langer verantwoord was dit door te laten gaan.
Dit jaar willen De Deurdreajers echter
opnieuw proberen deze avond te verzorgen en wel op zaterdag 26 mei in residentie zaal Schoenaker.
Onder het motto van een boerenkapel
zullen de Prins en zijn gevolg ook als
zodanig zijn gekleed en zij vragen allen
die deze avond willen meemaken de
boerenkiel te voorschijn te halen.

Intrekking subsidiemogelijkheid voor
warmte-isolatie van te bouwen woningen.
Sedert l .april j.l. wordt geen subsidie
meer verleend voor warmte-isolatie van
nieuwe woningen. De isolatie van nieuwe
woningen is nu in de gemeentelijk
bouwverordeningen geregeld en verplicht gesteld. Van de zijde van het
Ministerie wordt er van uitgegaan dat
isolatie van nieuwbouw-woningen een
algemene erkende noodzaak is en dat
stimulering van de toepassing niet meer
nodig is.

Schoonmaakaktie Vorden.
Met uw aller medewerking willen wij ook
dit jaar weer trachten de gemeente zo
schoon mogelijk te maken vóór de
Pinksterdagen. Alleen afval, waarvan de
herkomst niet meer is na te gaan, zal
door de zorg van de gemeente worden
afgevoerd, en wel in de week van 28 mei
tot en met l juni. Indien u dergelijk vuil
weet te liggen wordt u verzocht daarvan
opgave te doen aan het bureau gemeentewerken tot en met 23 mei a.s. tel.
2323. Gehoopt wordt op een spontane
medewerking van alle inwoners.
Tegen diegenen, die vuilnis op ongeoorloofde plaatsen hebben gestort en dit
niet voor l juni a.s. hebben verwijderd,
zal eventueel na die datum volgens de
wettelijke bepalingen moeten worden
opgetreden. Hopelijk zal dit door prettige samenwerking echter niet nodig
zijn. Ook gevelde bomen en ander
gehakt houtgewas dient van bermen en
uit sloten te worden verwijderd vóór l

Prijzen ballonnenwedstrijd uitgereikt
waardevaste verzekering
tegen kosten van
begraven en cremeren
Inlichtingen: A.G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden. Tel. 05752-1844

Ratti - Warnsvelde Boys 3-2.
Dank zij een verdiende 3-2 zege op het
bezoekende Warnsveldse Boys is het
degradatiegevaal voor Ratti volledig geweken. In de eerst helft was het een
goede wedstrijd met wisselende aanvallen. Ratti leidde na een kwartier, toen
Peter Koers (ingevallen voor de geblesseerde Jansen) uit een scherpe^ pass van
Th. Polman keihard inscho|^^-0. Wim
Koers wist met een hard scl^^an grote
afstand, waarbij de bal net tussen de
.n de doelman doorgliptc, <le
stand op 2-0 te brengen. De Boys
kwamen hierna fel opzeitenen konden
de achterstand verkleinen ^^m. zij een
prachtig doelpunt van de i^Ktsbuiten:
2-1. Ratti liep hierna uit tot 3-1 door
middenvelder Ant. Peters, die via de
binnenkant paal raak schoot.

Groots opgezet
voetbaltoernooi
Sv. Ratti
De Sportvereniging Ratti heeft voor de
vierde maal in successie een groot
"monstertoernooi" georganiseerd, waarvoor een enorme animo blijkt te bestaan,
zelfs moesten een aantal verenigingen
worden teleurgesteld, omdat het aantal
velden dit niet toelaat. Dit vierdaagse
voetbaltoernooi begint op zaterdag 9
juni (voor afdeling zaterdag derde klas
en vierde klas GVB en TVB). Op zondag
10 juni komen de veteranen aan bod, op
zaterdag 16 juni de afd. zaterdag tweede
klas en op zondag 17 juni als laatste de
afd. dames. Men beschikt dit jaar over
drie speelvelden, behalve teams uit de
KNVB afd. Gelderland zijn er ook vele
elftallen uit de afdeling Twente (TVB)
ingeschreven.
In elke poule worden tien wedstrijden
gespeeld van 2 x \2Vi minuten. Tussen
elke wedstrijd is vijf minuten speling. De
poulewinnaars spelen weer tegen elkaar,
waarna de finales volgen om de Ie en 2e
prijs en de 3e en 4e prijs. Er zijn vier
bekers beschikbaar. De Fair-playcup
voor de 3e klas afd. zaterdag is beschikbaar gesteld door café-wegrestaurant de
Boggelaar. Het probleem van de organisatiie, namelijk te weinig kleedgelegenheid is opgelost doordat een aantal

eigenaars hun schaftwagens en vrachtwagens ter beschikking stelden. De
K N V B scheidsrechters W. Bekker, J. A.
Bergen Henegouwen, A. Geurds, H.
Gosselink, G. de Greef, J. de Greef, L.
Harmsen, G. A. Holsbeeke, H. de
Jonge, A. Ploeger, J. W. Zuurveld,
M. G. W. Boeckholt en J. G. Hulshof
zullen hun medewerking verlenen, evenals de plaatselijke EHBO.
Voor de veteranen is dit het derde
toernooi. Op zondag 10 juni komen er
liefst twaalf veteranen-teams binnen de
lijnen. De "oudjes" spelen 2 x 20 minuten, er zijn hier drie bekers beschikbaar
dus voor elke poulewinnaar een. De
Fair-playcup is geschonken door de heer
B. Eykelkamp, lid van het Ratti-veteranenteam. Op zaterdag 16 juni treden
uitsluitend elftallen uit de tweede klas
afd. zaterdag op de groene zode. Ook
hier is de belangstelling overweldigend.
Twintig teams in vier poules. Speelduur
per wedstrijd 2 x 12'/2 minuut. Elke
poule-winnaar krijgt een beker, de fairplaycup is geschonken door café-restaurant Th. J. Schoenaker.

men en alles in rechte banen blijft.
Ratti-voorzitter de heer Ant. Heuvelink
is trots op zijn vereniging en de actieve
leden die zich met de organisatie hebben
belast. Hij hoopt op vier gezellige voetbaldagen: "Wij zijn gelukkig met de
stijgende belangsteling. Een en ander
bevordert de solidariteit binnen de eigen
vereniging, maar zal tevens de goede
betrekkingen met andere verenigingen
verstevigen.

Het college van B&W heeft de volgende
collectevergunningen afgegeven:
- periode 14 mei t/m 20 mei 1979 t.b.v.
Int. Hulpverlening.
- periode 21 mei t/m 2 j u n i 1979 t.b.v.
Ned. Rode Kruis.

Ophalen huisvuil i.v.m. hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag /al in
plaats van op 24 mei het huisvuil op
woensdag 23 mei a.s. worden opgehaald.

Waterpolo
Monuta Stichting

Door Jeugdprins Mare de Eerste werden de prijzen uitgereikt van de ballonnenwedstrijd, welke door De Deurdreajers voor de
schoolgaande jeugd werd gehouden. Door de toen felle wind werden deze ballonnen van de prijswinnaars kwamen terecht in
Zuid-België en diep in Frankrijk. Door Foto Dolphijn waren voor deze wedstrijd enkele prijzen beschikbaar gesteld welke
geste door De Deurdreajers zeer op prijs werd gesteld. De winnaars zijn: Esther Mullink, Mare Bergenhenegouwen en Marcel
Rouwenhorst.

j u n i a.s. Indien daaraan onverhoopt niet
wordt voldaan, /al zonodig ook tegen de
eigenaren van het hout, op grond van de
wettelijke bepalingen, moeten worden
opgetreden, doch nogmaals: prettige
samenwerking voorkomt veel ellende!
Wij vertrouwen dat ieder er naar vermogen aan /al medewerken om onze mooie
gemeente schoon te maken en te houden.

Het spelpeil zakte na de thee zienderogen. Er werden aan de lopende band
overtredingen geconstateerd maar de
scheidsrechter bleef zwak leiding geven.
Een kwartier voor het einde kregen de
boys loon naar werken en bepaalden de
eindstand op 3-2.

De diciplinaire straf die trainer Spikkert
zondag voor de wedstrijd oplegde aan
André te Velthuis heeft voor Vorden l
behoorlijke gevolgen gehad. (André was
vorige week namelijk jarig, kwam daardoor niet op de training, waarna de
trainer besloot hem voor de wedstrijd
tegen Zelhem buiten de ploeg te laten).

Vorden speelde daardoor in de beginfase
Sv. Ratti l is alsnog een echte kampioen tegen Zelhem nogal chatotisch op het
want y\\ promoveren toch naar de 2e klas middenveld waardoor de thuisclub een
fel offensief kon ontketenen. Dat resulG.V.B. afd. zaterdag.
teerde
al snel in een 1-0 voorsprong.
Door een hernieuwd besluit van de
K.N.V.B. gaat Sv. Ratti toch over naar
de 2e klasse GVB afd. zaterdag. Sv. Reinier Teerink verspeelde op knullige
Ratti besloot de competitie met een wijde de bal, waardoor Zelhem gemakoverwinning op Erica 2 met 6-1 in hun kelijk kon scoren mede doordat Dick
voordeel. Voor de wedstrijd bood Erica Vlogman verzuimde in te grijpen. Dick
bloemen aan, aan de aanvoerder van Sv. "stond erbij en keek ernaar". Vijf
Ratti. de heer J. Dijkman met het minuten later werd het 2-0.
behalen van het kampioenschap. Na 10
minuten was het W. Berenpas die de
stand op 1-0 bracht voor Sv. Ratti. Toch Toen besloot trainer Spikkert André te
kwam Erica op gelijke hoogte door een Velthuis alsnog in de ploeg te halen. En
vrije schop vanaf de 16 meter lijn, het zie Vorden ging plots beter spelen. Bert
Een nieuw element in het Rattitoernooi was een van de mooiste doelpunten van Vlogman (de beste man van het veld)
is het damestoernooi op zondag 17 juni. het seizoen en daar gingen zij de rust vormde samen met André te Velthuis
weer het "ouderwetse" duo op het
De heren organisatoren die elk jaar een mee in.
middenveld. Eddy Hiddink scoorde uit
en ander zo goed verzorgen hebben zich
bereid verklaard dit ook voor de nu drie Sv. Ratti ging uit een ander vaatje een fraaie pass van Bert Vlogman tegen
jaar bestaande dames-afdeling van Ratti tappen en speelde Erica gewoon weg, het 2-1. Dezelfde Eddy Hiddink kreeg nog
te willen doen. Er komen 12 teams was weer W. Berenpas die er 2-1 van een paar kansen maar schoot of naast of
binnen de lijnen, verdeeld in drie poules. maakte. Het spel liep gesmeerd en zo tegen de keeper op. In de tweede helft
De wedstrijden duren 2 x 20 minuten en bracht H. klein Ikkink met een prachti- was Vorden (dat in deze wedstrijd ook
beginnen om kwart over negen. De Fair- ge kopbal de stand op 3-1. In de 25e Geert Heersink miste) duidelijk de
playcup is geschonken door de fa. minuut was het H. Dijkman die 4-1 liet betere ploeg. Er werd vaak goed geOldenkamp. Scheidsrechter bij de da- aantekenen door een prachtige solo speeld. Het verdiende doelpunt hing in
mes zijn mevr. B. G. Berendsen - vanuit de achterste lijn. W. Wiegerink de lucht maar toen plotseling aan de
Weigraven uit Dieren, mevr. Elizen - maakte er 5-1 van en daarna was het nog andere kant een tegenstoot van Zelhem
Berendsen uit Dieren en mej. G. Scheidt P. Bielawski die de buitenspelval ont- en doelman Bekker had voor de derde
uit Laag-Soeren. De organisatoren van glipte en de stond op 6-1 bracht en zo keer deze middag het nakijken. Het
dit "monstertoernooi" hopen dat er veel gaat Ratti met een reeks overwinningen werd 3-1 en bleef 3-1. Een stand waar
spannende en sportieve wedstrijden ko- op naar de 2e klas G.V.B. afd. zaterdag. Zelhem in feite geen recht op had.

Volleybal
Heren van Dash verdedigen plaats in
prom. klasse met succes.
Afgelopen maandagavond in de Hanzehal te Zutphen vonden promotie-degradatie-wedstrijden plaats. Het eerste herenteam van Dash moest in het veld
treden tegen het eerste van Bruvoc. Van
Dash-zijde was een zo sterk mogelijk
team opgesteld. Van beide zijden werd
met grote inzet gespeeld. Bruvoc had als
opkvMi^i.i.L pKcj; vee! aanhang aan de
kant staan. Dash speelde taktisch en
met overleg, mentaal verkeerde Dash in
een goede konditie. De eerste set was
meteen voor Dash met 15-9. Bruvoc
- enigszins aangeslagen - ging in de
tweede set finaal kopje onder met 15-1.
Door een wijziging in de opstelling van
Dash liep de 3e set minder vlot voor
Dash. Bruvoc zag enkele gaten zitten en
nam deze set voor haar rekening met
15-5, stand derhalve 2-1 voor Dash. De
4e set werd daarom bijzonder belangrijk. De vraag was of Dash Bruvoc kon
weerstaan, zodat deze ploeg 'langszij'
zou kunnen komen. Dash hield het heft
in handen hoewel... bij een 10-2 voorsprong zette Bruvoc alles op alles. Er
werd voor elke punt geknokt en de
aanhang liet zich danig horen. Bruvoc
had met wat gelukstreffers de wind in de
zeilen en kwam op 10-10 gelijk. Het
werd 11-11 en daarna 12-12 en zowaar
13-12 in het voordeel van Bruvoc. Toen
keerde het tij en kon Dash zich revancheren en als gevolg van enkele goede
opslagen werd het 15-13 voor Dash,
zodat de wedstrijd met een 3-1 overwinning voor Dash eindigde, hetgeen een
goed begin is. Aanstaande donderdagavond moet in Twello tegen Voorwaarts
de degens worden gekruist. Dash staat
er goed voor.
Dames 4 halen het niet tegen Bruvoc 2.
De dames 4 ploeg van Dash had nog een
mogelijkheid zich een klas hogerop te
werken - dus naar de Ie klas - via de
promotie-degradatie-regeling. Hoewel
de dames zich tot het uiterste gaven en
dat wil voor deze dames echt wel wat
zeggen, konden zij niet tegen het 2e
team van Bruvoc op. De eerste twee sets
waren gauw bekeken. In de 3e set leek
Dash nog een kans te maken, maar
Bruvoc hield stand en kon deze set
.pakken. Jammer voor de dames uit
Vorden, die voor maandag a.s. tegen
DVC nog een klein kansje houden.
Dash toernooi
Het jaarlijkse Dash volleybaltoernooi
- nu alweer het 9e - verheugt zich in een
toenemende belangstelling. Kon het
vorig jaar een rekord van 163 worden
gemeld, nu is het aantal teams 166. Dit
betekent, dat zo'n 1300 volleyballers en
volleybalsters aanstaande zaterdag op
het Vorden-terrein in aktie zijn. Niet
alleen voor de kas, maar ook uit propagandistisch oogpunt is dit voor de
volleybalvereniging een jaarlijkse happening. Het Vordense publiek krijgt een
mooie gelegenheid met de volleybalsport
en het sfeertje er om heen kennis te
maken.

Heren van Vorden stelde* \\ dch veilig
Met nog twee competitiewedstrijden
voor de boeg dienden de heren van
Vorden één punt te halen teneinde het
degradatiegevaar af te wenden. In de
wedstrijd tegen de Bevers uit Dieren
werd dit doel bereikt want na een
spannende strijd eindigde deze ontmoeting in 6-6. Vooral in de eerste speelperiode was het een doelpuntrijke wedstrijd. De thuisclub nam driemaal achtereen een voorsprong, maar tot drie
maal toe gelukte het Arjan Mengerink
de ploegen weer naast elkaar te brengen,
zodat deze eerste periode met 3-3 werd
afgesloten.
In de tweede periode liepen de Bevers
opnieuw uit 4-3. Vorden kon hier niets
tegenover stellen. In de derde periode
werd het 5-3, waarna Frans Carmiggelt
voor 5-4 zorgde. Toen halverwege de
laatste periode de Bevers de stand op 6-4
bracht leek Vorden een geslagen ploeg.
Het was evenwel topscorer Arjan Mengerink die een minuut voor tijd de zaak
door middel van twee doelpunten (waarvan één uit een strafworp) recht trok 6-6.
Voor Vorden is de nog op het programma staande thuiswedstrijd tegen Triton
van geen enkel belang meer.

Dammen
Vordense adspiranten winnen halve finale in Gorinchem.
De successen van D.C.V. blijven aanhouden, zo ook in Gorinchem waar
zaterdag de halve finale gespeeld werd
voor adspiranten vijftallen om het kampioenschap van Nederland. Het vijftal
uit Vorden bestaande uit Wieger Wesselink, Johan Krajenbrink, Benny Hiddink, André Graaskamp en Henk Hoekman waren weer onverslaanbaar. Er
werd gewonnen van Den Helder met 9-1,
van Boxtel met 6-4 en tegen H. J.
Ambacht werd het een gelijkspel 5-5.
Hierdoor zijn ze in de finale terecht
gekomen welke op 26 mei gespeeld zal
worden in Hilversum. Om het persoonlijk kampioenschap van District Oost
werden zaterdag in Hengelo (G) de
laatste partijen gespeeld. Doordat H.
Ruesink won van Vos en H. Grotenhuis
van J. Masselink zijn beide met 10
punten op een gedeelde Ie plaats geëindigd. Bij de junioren werd Harry Graaskamp kampioen en bij de adspiranten
plaatsten zich André Graaskamp en
Patriek Eckringa voor de finale doordat
laatstgenoemde won van Massop uit
Winterswijk.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Zaterdag 5 mei werd er te Hengelo een
kringwedstrijd gehouden voor ponyruiters. In de dressuur zagen alle deelnemers hun proef beloond met winstpunten. Mirjam Vaassen met Morgana
2 pt. Ina Sloetjes met Helenius l pt. Ria
Beumer met Cora l pt. Everlien Ruitenberg met Hera l pt. en Erik Pardijs met
Jory l pt. Bij het springen bleef Erik
Pardijs eveneens foutloos, met voor stijl:
voldoende, zodat hij hiervoor ook l
winstpunt kreeg. a.s. zaterdag is er voor
de pony's opnieuw een kringwedstrijd te
Vorden, terwijl de paarden kringconcours hebben te Ruurlo.
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Werkbroeken

Nato Jacks
Herenmaten

Heren parka's

/m en

Voor .

Gymschoenen

Vanaf

U«Jr~ en UOf ~

Dames korte jassen
Dames en herenklompen

Zowel hoog en laag

Heren Overhemden

<

Love flanel hemden

<

i

van 149,- nu voor

Op alle merken

Jeans, corduroy en canvas

NU

10, korting

Kinderbroeken

Heren Terlenka pantalons

Werkschoenen

£Uf ~

Heren colberts

Voor.

met leren kap

Een prijs

Grote maten ML en L van 49,50 nu voor . i

Restant colberts

Nu

Kinder Nato's en Parka's oc
2 voor

zowel hoog en laag - Per paar ..

Dames regenmantels

Overalls

27,50

blauw - khaki - groen en wit

"

NU

27,50

7,50 korting

Op alle goederen buiten deze

alle kleuren De zwaarste Havep kwaliteit

39,50

Lichte kwaliteit

1 6,95

10%

OPRUIMING 1 0%

DERKSEN'S GOEDERENHAL
JEANS CENTER
SPALSTRAAT 32- HENGELO (Gld.) - TEL. 05753-1884

aaaiidoad - RN aaaiidOHd - nw aaaiidoad - ON «3311 oud - nw aaaiidoad - ON U33iidoa
Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13fSIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

Uw trouwe trim-makker

Bar Diskotheek ..De Zwaan"

Maar dan trimmen in stijl.
En elegant in de stad. Met de
Gazelle Trimsport. Luxe uitvoering zoals: Assa veiligheidsslot, roestvrijstalen
velgen en kogellagers
in de bracket.

presenteert vrijdag 18 mei,
aanvang 20.00 uur de
meest geliefde discjockey
van Oost-Nederland

„Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks
f 17,SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

FRANKIE CURRICANE

TRAGTER

met veelzijdige internationale
ervaringen

UW FIETSEN SPECIALIST
Gazelle's rijden op Vredestein banden

met raad-maar-raak-kwis met prijzen

Weer volop

met originele Rock and RollFire Flash Show

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

HUITINK

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TÖYOTAj

Ruurloseweg 60, Vorden.

Wij maken van oud
weer nieuw
- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken
Gunstige prijzen

VOLLE YBALVERENIGING
„DASH"

VORDEN

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan
l,
telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zaterdags van 8 tot 12.30 uur.

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

Bij gunstige weersomstandigheden:
a.s. zaterdag (19 mei) een

MONSTER
volleybaltoernooi

Goed nieuws

voor losse
steunzool- draagsters ^ tf%
U hoeft niet per se een gesloten veterschoen te dragen. In
deze zomerschoen is plaats
voor uw losse steun, want
deze leest is speciaal voor
steunzolen ontworpen. Kan
ook zonder steunzool gedragen worden, want het supplement, dat in de schoen bevestigd is, geeft heerlijke steun
aan uw voet. Ga luchtig geschoeid de zomer tegemoet
met

Steunzoolserie

13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen afdrukwerk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.

Allerlei consumpties op het veld.
(de opbrengst is voor de verenigingskas)

STEUN DE VOLLEYBALVERENIGING
EN KOM EENS KIJKEN. - TOEGANG GRATIS

*>
H
O

>
o
o
>
o
>
o
<
o

>
o
o
>
o

Aanvang 9.30 uur; einde ca. 17.30 uur

Gratis
kleurvergroting

O

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden . Tel. 1342

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN
^ J 33 F volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km.
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 4-drs. . . . 1978
TOYOTA Cressida De Luxe
1978
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
FORD Taunus 1600 L Kombi
1976
VOLKSWAGEN POLO L
1977
S1MCA 1100 GLS
MAZDA 818 Coupé met schade
FIAT 128
TOYOTA Corolla 1200E
VOLKSWAGEN 1600 Variant
MERCEDES 206 D Bestel
Verlengd en verhoogd
PEUGEOT 504 GL

1976
1974
1973
'77 - '78
1971
1976
1976

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) Vorden - Ruurlo - en Zieuwent.

>
o
o Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 *"
> Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.
TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTATÖYÖTA

Bennie Wenting

Alkmaar
Amsterdam
Arnhem

Beverwijk
Doetinchem
Ede

's-Gravenhage
Haarlem
Hoojfeveen

AUTOMOBIELBEDRIJF

Hoorn
Zaandam
Leiden
Zutphen
Purmerend

RUESINK RUURLO

De keus van je leven...

meteen werken én studeren
of eerst studeren en dan afwachten
Werken
Wanneer je eindexamen Gymnasium, Atheneum, HEAO
of HAVO hebt kun je beginnen als assistent. Dat wil zeggen
een goede financiële start met uitstekende perspectieven.
Afwisselend werk bij bedrijven en organisaties van gevarieerde
aard, waardoor je veel praktijkervaring opdoet.

Studeren
Met deze ervaring als ondergrond kan je tegelijkertijd studeren voor
registeraccountant (academisch niveau), voor controleleider of
adjunct-accountant (middelbaar niveau), met vergoeding van de
studiekosten en door eigen cursussen.
Wil je meer over de combinatie werken en studeren weten, bel dan
voor inlichtingen naar de afdeling Personeelszaken, tel.02290-15546
of vul de bon in.

Ik zou me i>raati trns nader oriënteren over een
toekomst in de accountancy.
Neemt u kontakt met mij op voor een vrijblijvend gesprek
op uw kantoor te

VAUXHALL Chevette
HONDA CMC L
ALFASUD
ALFA ROMEO met LPG
MERCEDES 240 D
SIMCA1100LS
AUSTIN ALLEGRO 1100 2x
PEUGEOT 504 GL
MITSUBISHI 1200 Lancer
RENAULT 16 TS
RENAULT 6
FIAT 128
OPELASCONA16N
PEUGEOT 104
BMW 1802
FORD CONSUL

CITROEN CX2500D
1978
CITROEN CX2200D
1977
CITROEN CX 2000 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 Dyane 6
1976 t/m 1978
CITROEN LN
1978
CITROEN 2 CV 6
1977-1978
CITROEN 2 CV 4
19741/m 1977
CITROEN GS Pallas
1978
CITROEN C35 Diesel
1976
MAZDA 323 Autom. met schuif dak . . . 1978
PEUGEOT 204 .
1973

1975
1977
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1977
1975
1976

1974

Inruil, financiering en leasing mogelijk
Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo. Tel. 05735-1753
Jel.O

TANKEN EN LATER BETALEN
DAG EN NACHT TANKEN

Stuur deze bon in i-rn envelop (zonder postzegel) aan ons secretariaat.
Antwoordnummer 222, I620 WB Hoorn NH.

op uw O.K. KREDIETKAART
Vraag ons naar zo'n kredietkaart.

V
l

Ballerina in wit linnen
met zacht lila inlegzool

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Wilt u een mooie bloementuin.
Wij zijn weer ruim gesorteerd in alle
soorten

perkplanten
Ook voor handelaren

Hengelo Gld. telefoon O5753-1461
Tevens

TAPIJTEN UIT VOORRAAD
Diverse dessins en kleuren

zelf halen - meten en leggen

geraniums
fuchia's
en tomatenplanten

Leeg materiaal meebrengen!
Zelfbediening

AANBIEDING:
Nylon slaapkamertapijt

Kwekerij Hubers

NOG STEEDS

29,50

Nylon velours in bruin

rn rn

Schoenreparatie

Tomaten 500 gram

l

Gesneden SpitskOOl 500 gram

l ^9

Andijvie 1 kg

..................

• /<

Jaffa's20voor

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

WEEKENDAANBIEDING:
TROSANJERS

ARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.
WILD
tbergerstraat 34, Zutphen
.05750-15410.

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

«

SUPERBENZINE
KEUNE

LES CIGALES
Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

Extra voordelige
aanbiedingen

bij ons steeds vlug klaar!!

35,-

Zomerprijs

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

Pastoriestraat 1, Baak.
Tel. 05754-406.

Altijd kwaliteit
Altijd goedkoper
Nijverheidsweg 4, Vorden
Tel. 05752-1737.

Bloemen- en groentespeciaalzaak

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,.
Vorden. Tel. 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.
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.

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

Uitschieter van de week!!

Party kinder T shirts
PRIJZEN

in unie en bedrukt
DEZE WEEK..

De laatste rol van 98,-. Nu voor . . üüf UU

Zoekt u een EXCLUSIEF RUSTIEK
MEUBEL IN HET BETERE GENRE

Wij ruimen ai de tuinmeubelen
nu HALVE PRIJZEN!

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

Parasols - dekjes - stretche-bedden ligstoelen enz. enz.
•

Bespreek tijdig de tapijtreiniger
de machine die het vuil verwijderd

•

Wilt u iets gestoffeerd hebben b.v. bankstellen, clubjes,
stoeltjes.
Wij tonen u een pracht kollektie meubelstoffen

Onze kollektie bestaat uit o.a.:

* KAASKASTEN-WANDMEUBELEN
* BANKSTELLEN - EETHOEKEN
* DEKENKISTEN-SALONTAFELS
alles in eiken - geloogd en in de was - of gelakt.
En ook kan aan speciale wensen in onze fabriek
worden voldaan.

Wooncentrum

BI JENHOFfe Fijnhout Bewerking

Ruurlo

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Industrieweg 2,
Vorden
Tel. 05752-1216

ZOUTLOOS? GEEN BEZWAAR!
Proef onze

zoutloze slavinken
maar.
Vrijdag en zaterdag reklame bij

JAN KRIJT De Echte Slager
Dorpsstraat 32, Vorden. Tel. 05752-1470

GROTE
VOORJAARS-

Installatie en servicebedrijf

LAKERVELD
(ingang tapijthal
aan de meubelkant)

VOOR ONDERHOUD
EN REPARATIE van
geisers, boilers, cv-ketels en
sanitaire installaties

Tennis
collectie 79
Zojuist ontvangen
Met leuke, nieuwe modellen
Kom, vrijblijvend, eens kijken
Nu de meeste keus

tennisrackets in de betere merken

Ruim 1000 meter kamerbreed tapijt, wordt U nu uit voorraad
tegen zeer scherpe prijzen aangeboden.
Geldig zolang de voorraad strekt.
Enkele voorbeelden:
Woonkamertapijt

Woonkamertapijt

Slaapkamertapijt

400 breed - PARADE
Zuiver scheerwol op legklare
foam-rug.

400 breed - DESSO
Nylon op legklare foamrug.

400breed-PARADE
Nylon op legklare foamrug

Adviesprijs225,Nu
GRATIS GELEGD

P.M

Adviesprijs 149,NU
GRATIS GELEGD

P.M.

NU
GRATIS GELEGD

P.M.

o.a. Pinguin, Park-Leien, Slazenger.

Daar dit merktapijten zijn,
geven wij U ondanks de prijs
toch de VOLLEDIGE GARANTIE.
Zutphenseweg - Vorden

Kollekte
RODE KRUIS
Het Rode Kruis staat het
gehele jaar voor U klaar.
Staat U één keer per jaar
financieel klaar voor het
Rode Kruis.

L MlN KB.V.

Kollekte van maandag 21 mei
t/m zaterdag 2 juni.
Wij hopen dat ook dit jaar onze kollek
tanten hun onmisbare medewerking
verlenen.
Namens het Komité

Zutphenseweg 24,
Vorden
Tel. 05752-1514

h

Kamerbreed tapijt wordt gratis en vakkundig gelegd
* Uit voorraad leverbaar
* Gratis opslag voor latere levering

Joh. Norde, voorz.
G. J. Brummelman, secr.

In verband met HEMELVAARTSDAG
zijn a.s. woensdagmiddag alle winkels

GEOPEND

Vordense Winkeliersvereniging

Volkoren
en molenbruin
ook met kiemen al.
Eet er goed van

VERS VAN UW ECHTE BAKKER
VAN

ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

AANNEMERSBEDRIJF

CUPPERS B.V.
Hengelo
Tel. 1729

Vorden
Tel. 6648

Wij vragen

2 VAKBEKWAME

timmerlieden

voor diverse werken
Wij bieden: afwisselend werk en
goede beloning

FLESSEN KN TANKGAS
ook aanleg
K EU N E
Nijverheidsweg4, Vorden
TEL 05752-1737.
UIT GOED VOOR U,
Kom ook eens in de
„Schuur"
ledere woensdagavond:
STUIF IN
Hotel „Bloemendaal",
Vorden
Sauna - Solarium
Tel. 05752-1227

JI-ANS

textiel en mode

91 IROI K 91

/chooldermcMt
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Touwtrekjeugd behaalde 3 zeges
bij 3e bondszomertoernooi in Aalsmeer
Op het grote bondszomertoernooi (het derde van dit seizoen) dat gehouden werd
in Aalsmeer op het sportcomplex aan de Sportlaan, was de Vordense jeugd zeer
suksesvol en wist in alle drie klassen de bovenste plaatsen te bemachtigen, zij het
dat EHTC in de A-klasse gelijk eindigde.
De eindstanden van de in de morgenuren gespeelde wedstrijden waren:
720 kg. klasse: l Heure, 16 p; 2 Bek veld
en Eibergen elk met 12 p; 3 Twente l
met 10 p; 4 Hofboys 9 p; 5. EHCT 7 p;
6. Oosterwijk Zelhem 4 p; 7. Noordijk 2
p; 8 Twente 2 O p. 560 kg. klasse: l
Bekveld 12 p; 2 Eibergen 9 p; 3 EHCT 7
p; 4 Heure 6p; 5 Bussloo 5P; 6 Erichem
2P; 7 Oosterwijk l p. Jeugd A: l Vorden en EHCT elk 9 p; 2 Bekveld 6 p; 3
Warken 4p; 4 Noordijk 2 p; Bathmen O
p; Jeugd B: l Vorden 7 p.; 2 Erichem l,
6 p; 3 Oosterwijk 5; 4 Erichem 2 en
Eibergen elk l p. Jeugd C: l Vorden l,
10 p; 2. Eibergen en Bekveld 7 p; 3
Henre 4 p; 5 Vorden 2, O p.

l

m

PORTNEU

's Middags begonnen de wedstrijden in
de 640 A, B, C en D-klassen die vlot
werden afgewerkt, doordat met vijf
touwen werd getrokken.
De uitslagen waren: 640 A: l Bekveld en
Eibergen elk 11 p; 2 Bisons, 9p; 3
Bathmen en Octopus elk 7 p; 4
Spoorzicht 6p; 5 DES 5p; 6 Heure Op.
640 B: l Bussloo 14p; 2 Vorden lOp; 3
Erichem en EHTC 7 p; 4 Noordijk en
Okia 6 p; 5 Heure 4 p; 6 Bekveld 2 p.
640 C: l Bisons en Eibergen elk 7 p; 2
DES 4 p; 3 Erichem 2 p; 4 EHTC Op.
640 D: l Vorden l Op; 2 Warken en
Bisons elk 7 p; 3. Bathmen 4p; 4 Okia 2
p; 5 EHTC Op.
Subsidiëring van opleidingen en bijscholingen op gebied van de sport. Staatssecretaris voor CRN, G. C. Wallis de
Vries uit tevens zijn grote waardering
voor al de inspanningen van de NTB op
het gebied van de touwtreksport en
wenst hen voor de toekomst veel succes.

Judo

Touwtrekken
Officiële erkenning voor Nederlandse
Touwtrekkers Bond voor opleiding trainer-coach.
De Nederlandse Touwtrekkers Bond
heeft een mooi succes geboekt met haar
werkzaamheden op het gebied van de
opleidingen, zoals die voorheen plaatsvonden door de Kadergroep. De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk werk heeft namelijk
aan het bestuur van de NTB een officieel
schrijven gericht, waarin het door de
NTB ingediende opleidings- en examenprogramma voor de opleiding tot trainer/coach is erkend. Een en ander valt
nu onder de voorwaarden als vastgelegd
in de Rijksregeling voor Erkenning en

Zondag 13 mei streden ± 850 judoka's
in sporthal "Rheton" te Rheden om de
hoogste eer. Judokwai Vorden nam met
ca. 30 jongens en meisjes deel aan dit
individuele jeugd-judotoernooi, dat georganiseerd werd door de Rhedense
judovereniging. 7 Meisjes vielen in de
prijzen t.w. 23 t/m 27 kg. Sandra v. Eist
2e, 31 t/m 35 kg. Marianne Jansenm 3e,
39 t/m 43 kg. Katja v. Biljouw 2e,
Carien Vruggink en Esther Nieuwenhuis
3e, Erna Berenpas 4e, boven 43 kg.
Mirjam Hoevers Ie.

Tennis
Tennisvereniging hield "Tennis-inn"
De tennisvereniging "Vordens Tennispark" zit flink in de lift. De laatste tijd
kon een behoorlijk aantal nieuwe leden

BLOEIENDE PERKPLANTEN
o.a.

VERS UIT ONZE BLOEMENKAS

* SALVIA'S
* AFRIKAAN
* AGERATUM

* BEGONIA'S
* VLIJTIG LIESJE
* PETUNIA'S ENZ.
GERANIUMS
Tevens TOMATENPLANTEN

worden ingeschreven. Voor deze nieuwelingen organiseerde het bestuur zondagmiddag een zogenaamde "Tennis-Inn".
De bedoeling hiervan was in de eerste
plaats om te tennissen en vervolgens om
elkaar nader te leren kennen. V.T.P. is
voornemens om op woensdagavonden en
buurtcompetitie te organiseren. Bij voldoende belangstelling zullen zes zgn.
buurtteams gevormd worden. Voor het
winnende team wordt een fraaie wisselbeker beschikbaar gesteld.
Uitslagen: zondag heren: Quick (Oldenzaal) - Vorden 2-4; zaterdag junioren:
Braamveld - Vorden 6-0; heren Vorden de Schaeck 6-0; Mix l Vorden - Almen
3-2; mis 2 Brummen - Vorden 5-0.

Motorsport
Jan Oosterink en Jan Klein Brinke
winnaars crosswedstrijden "Graafschapryders"
Op het "Delden" circuit werd zaterdagmiddag de eerste onderlinge crosswedstrijd van de V.A.M.C. "De Graafschaprijders" gehouden waaraan door
42 rijders werd deelgenomen. De wedstrijde tellen mee voor het clubkampioenschap en de "Delden Trophy". In
de jeugdklasse t/m 50 CC werd Robert
Helmink winnaar met Tonny Wassink
op de 2e plaats, 3e Erik Bulten. In de
A-klasse werd Jan Oosterink als eerste
afgevlagd met T. Seesing op de tweede
plaats. 3. J. Knoop. In de B-klasse ging
Jan Klein Brinke met de eer strijken, 2.
E. Berenschot, 3. W. Arendsen.
Zaterdagmiddag 19 mei wordt op het
circuit in Delden een twee-uurs crosswedstrijd georganiseerd. Een cross die
ongetwijfeld veel van rijder en macine
zal vergen. Een week later op 26 mei
volgt de tweede onderlinge wedstrijd. Op
29 mei staat de tweede clubwedstrijd
tegen de Hamac uit Harfsen op het
programma.
De crosswedstrijd tussen De Graafschaprijders en Hamac is met 12 punten
verschil door Vorden gewonnen. Zowel
in de A- als B klasse een Vordense
overwinning te weten Jan Oosterink en
Jan Klein Brinke. Dinsdag 29 mei
komen beide teams opnieuw tegen elkaar ujAJfemaal in Vorden.

Graaf*

Iers

versloegen

KPO
Begunstigd door uitzonderlijk mooi weer
maakten 38 KPO-leden, afdeling Kranenburg-Vorden hun jaarlijkse uitstapje
met de bus van Havi uit Haaksbergen.
Men vertrok om negen uur vanaf de
Kranenburg. Via Deventer en Twello
ging het naar Apeldoorn waar bij het
paleis 't Loo de Koninklijke stallen
werden bezichtigd. Men was verrast
zoveel prachtige oude en antieke rijtuigen, koetsen, schilderijen, meubilair
enz. aan te treffen. Nadat er koffie was
gedronken ging men winkelen tot half
drie, waarna de tocht werd voortgezet
naar Nieuw-Millingen. Hier werd een
bezoek gebracht aan het Tuincentrum
"Oud". Er waren talrijke unieke bloemen en planten te bewonderen. Iedereen
nam wel een aardige herinnering mee
naar huis.
Na een mooie tocht dor de Veluwe met
zijn fraaie natuur belandde men tegen
de avond in Drempt. In hotel de Roskam (De Kniep) werd heerlijk gedineerd. Moe maar voldaan arriveerde het
gezelschap tegen negen uur weer bij de
finish café Schoenaker.

Kopy inleveren
voor dinsdags 12.00 uur
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

Heeft een aanstaande vader
het moeilijk?
.iK hij - liefst mei
Kennemer Kaarten Kollektie.
•
' •
Misschien k c n i i i - u < l u ' p t . u h t i < j i '

., < >|

inkbetuigingskaart. Kortom m,i,ik t u ' t n
' i n snel k i i k r i i in d u - c i i k k . ' h.
. •'VM

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Tel. 05752-1404

Hamac

Harfsen.

Diëkunnen zetn hun zaksteken.
Tieners krijgen Top L.P.
Met 15 superhits zoals G et Off van
Foxy, She's not there van Santana,
Instant Replay van Dan Hartman,
Whenever I call you friend van Kenny
Loggings, Piece of the rock van Mother's
Finest en nog heel veel meer. Open nu
een Piek-fijn rekening en je krijgt die
LP. kado.
Unieke Spaar- en Bankrekening
Met een Piek-fijn rekening kun je
beter en sneller sparen, krijg je meer
rente (tot 5%) -f een forse spaarpremie.
En hij is ook te gebruiken als echte
bankrekening: ontvangen, betalen,
kontanten opnemen met de oranje
Piek-fijn pas.
Kompleet met rekening-overzicht.
Hebben tieners geld?
Altijd wel: zakgeld, iets verdiend
met oppassen, autowassen, krantenwijk . . . En al hebben ze misschien niet
zoveel, zo'n Piek-fijn rekening kunnen ze
best gebruiken.
Onder meer om te leren hoe je zelfstandig met geld om moet gaan.
Meteen doen!
Haal snel een aanvraag-formulier
bij de Bondsspaarbank. Invullen . . .
handtekening van één van je ouders niet
vergeten . . . eerste storting van twintig
gulden . . . en je kunt die uitstekende
LP. in je zak
steken.
Zolang de
voorraad
strekt.

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15, Keijenburg ,,0p Els"
Tel. 05753-1395

Goedkoop stencilpapier
500 vel
A4
excl. btw

Drukkerij

WEEVERS BV

badvoor
mode

Piek-fijn, deBankrekening
voor mensen van 1148.
WONINGINHICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

NDSSPAARBANK
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.

HET RODE KRUIS IS GUL VOOR U

Kollekte van
21 mei
t/m 2 juni a.s.

WEEST U OOK GUL VOOR HET RODE KRUIS

dit springt de week uit
Uw zaak

Bedrukte
dames T-shirts
MO,HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

De zaak die hel
eindresultaat
het belangrijkste vindt.
Elk verfkarwei kost tijd en moeite. Daarom willen
we er het beste van makea Het eindresultaat moet de
toets van de kritiek kunnen doorstaan. Behalve een
pot verf en een kwast is daarvoor méér nodig: een
goede voorbereiding en perfecte materialen. Het
advies van de vakman is dan ook goud waard.
Wij leveren u die adviezen. Voor al uw vragen staan
wij klaar. Voor elke verfklus hebben wij precies de
materialen en hulpmiddelen, die nodig zijn. De Historwinkelier staat achter u. Er kan dus niets meer mis
gaan.

Bij ons kun je tenminste uitzoeken wat je zelf mooi vindt. Fijne
jacks, stoere broeken, sportieve shirts en pullovers . . . Flink sterk
allemaal. Kom vlug. Je weet ons te vinden.

Wel eens gedacht aan een stnictuurtje?
De wand die extra aandacht verdient kunnen
we een zeer fraai uiterlijk geven met één van de
Histor structuur- of sierpleisters. Wij hebben ze in
voorraad. Ook de handige Histor-krant met alle
informatie over muren en plafonds. En wat erop moet.
Stap binnen en pak mee die krant!

a.s. woensdagmiddag vóór Hemelvaart
GEOPEND!
Vorden, Tel (05752) 1381

Doe-het-zetf -centrum

Speciale aanbieding:

HARMSEN

Grote sortering

Zomerjurken

Schoolstraat 6-8, Vorden
Tel. 05752-1486

n ZWEMBROEKEN
D ZWEMVLIEZEN
D DUIKBRILLEN
D ZWEMBANDEN
SNORKELS

kleuren geel, rood,
wit en blauw
Maten 38 t/m 44

HistorVeii-Eervanjewerk.

62,50
omtrokken
voetbed, naturel
Juchten, sportieve
rubberzooi:
doorslaggevende faktoren
voor een markante sandaal

raadhuisstraat tel 1367 verder

Mode-prijsbewust!!
Lage prijzen zijn in de mode
Kijk, pas en koop onze

FLYER KOLLEKTIE
Ryerprijs 49f-

Rokken in unie - ruiten en bedrukt

Hyerprijs OÏJf "

Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden
Tel. 1342

veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Lezing

Contact
graag
gelezen

Ryerpnjs Z9, -

Spencers en vestjes
SalOpetteS

l Of-

DE OLDE MEULLE

l 9f Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

De Olde Meulle

Ryerprijs büf"

Dorpsstraat 9-Tel. 1301

ZIET ONZE FLYER ETALAGE
Drogisterij
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 omstandigheden • géén onderhoud» binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Vrijdags koopavond tot 9 uur - 's woensdags de hele dag open
's maandags gesloten

U aangeboden door:
DROGISTERIJ
ii
Dorpsstraat 9, Vorden -Tel. 1301

Ryerprijs ZZf- 3üf - 39,-

RUURLO

Door heer Hettema
Dir. Bureau Moderne Voeding.
Toegang gratis.

en 35,
Ryerprijs O f -

Zutphenseweg - Vorden

17 mei 's avonds 8 uur
„'t PANTOFFELTJE"

Eigen watervoorziening

en 55,

T Shirts en Hot-tOpS

Martens

WULLIIMK

Kan reform genezen

Zomerse- en fleurige jurkjes

Blouses in diverse uitvoeringen

Wapen- en sporthandel

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

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

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Combinie bikinie's
Zelf combineren
boven en onderstukken
Ideaal voor vrouwen
die nooit kunnen slagen

TRIUMPH
tCHtlCI CA IrtOvO

/chooldermciA
rMdhuiratratt W. 1367 vonfen

