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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

David Alford bezocht ook de
fam. Gosselink '

U heeft het allen kunnen lezen dat
David Alford terug was in Vorden. Vóór
34 jaar terug kwam hij in de oorlogs-
jaren aan bij de fam. Gosselink. In 1944
werd er op een wintermorgen, om ±6
uur aan de koestaldeur geklopt van de
fam. Gosselink aan de Schuttestraat 24
te Vorden. Het bleek een Amerikaanse
piloot te zijn die bij Meddo, een plaatsje
bij Winterswijk, zijn branende vlieg-
machine aan de grond had gezet, en zich
voor even schuil hield in een dicht
bij gelegen bos, uiteraard niet zonder
gevaar, want de Duitsers bezetten toen
ons land. In die omgeving kreeg hij
voedsel van een paar landbouwers. Die
amerikaanse piloot was David Alford.
Twee nachten liep hij door de achter-
hoek. Als koers koos hij de maan en de
sterren, en kwam in die 2e nacht terecht
in de hooiberg van de fam. Gosselink.
Dezelfde dag toen hij aanklopte werd hij
door boer Gosselink 's avonds wegge-

bracht ergens naar een plek in
landgoed Onstein. David werd daar naar
toegebracht in oude kleding, en onder
het mom doofstom. Op die plek wachtte
W. Spanhaak beiden op, om David
Alford onder te brengen in een geheim
hutje in het landgoed. In dit hutje heeft
zich Alford 49 dagen schuilgehouden.

Het was voor de fam. Gosselink dan ook
een aangename verrassing, toen 2e
Pinksterdag 15 mei David Alford en zijn
vrouw een bezoek brachten aan de
boerderij waar hij voor 34 jaar terug
aanklopte. Ook W. Spanhaak en G.
Vosselman waren daarbij aanwezig. Met
ontroering ging hij ook nu weer dezelfde
deur binnen, en zocht David de kamer
op waar hij voor 34 jaar geleden met zijn
voeten in de oven, na een koude nacht in
de hooiberg te hebben doorgebracht (het
vroor toen plm. 10 graden) weer op
temperatuur kwam. Uiteraard werd dit

Uitnodiging
aan de inwoners
van Vorden.
Bestuur en directie
van de Monuta Stichting
nodigen u uit voor een bezoek
aan het nieuwe rouwcentrum.

Zaterdag 3 juni zijn zij
tussen 3 en 5 uur
aanwezig om u tijdens een
open-huis-middag
te ontvangen.

Graag willen zij u laten zien
hoe doelmatig en sfeervol
dit gebouw is ingericht.

Het nieuwe rouwcentrum
aan 't Jebbink 4 is afgestemd
op dienstbaarheid in
droeve dagen.

Het bestuur en de directie
stellen het op prijs u
op deze open-huis-middag
te mogen ontvangen.

Monuta
Stichting

Hoofdkantoor Paslaan 28 Apeldoorm

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. Ruimtelijk beleid gemeente.
2. Mestvaalten langs openbare wegen.
Ad. 1. Ruimtelijk beleid gemeente.
De voorafgaande twee weken hebt u
kunnen lezen wat respektievelijk het rijk
en de provincie als taak op het gebied
van de ruimtelijke ordening op zich
hebben genomen. Tenslotte zal deze
week behandeld worden welke werk-
zaamheden de gemeente op dit gebied
entameert.

A. Struktuurplannen.

Artikel 7 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (W.R.O.). schrijft voor, dat de
gemeenteraad voor het grondgebied van
de gemeente een zgn. struktuurplan kan
vaststellen, in welk plan de toekomstige
ontwikkeling van de gemeente in hoofd-
lijnen wordt aangegeven. Uit het artikel
blijkt dat een struktuurplan de funktie
vervult van een programma voor de toe-
komst. Dit wordt met name benadrukt,
aangezien het struktuurplan geen tot de
burgers gerichte voorschriften bevat. De
gemeente Vorden heeft - samen met de
gemeenten Hengelo Gld., Ruurlo en
Zelhem. (in H.R.V.Z.-verband) - zo'n
struktuurplan met betrekking tot de
openluchtrekreatie opgesteld. In dit
struktuurplan komt als uitgangspunt
naar voren dat enerzijds de rekreatieve
ontwikkeling van het struktuurplan-
gebied bevorderd kan worden, maar dat
anderzijds de landschappelijke kwalitei-
ten van het gebied ten gevolge van
bovenbedoelde ontwikkeling niet mogen
worden aangetast. Met name is het
volgens het plan aan te bevelen de
nieuwe voorzieningen op het gebied van
verblijfsrekreatie zoveel mogelijk te con-
centreren in bepaalde daartoe aange-
wezen zone's. Juist het volledig vrij laten
van het de laatste jaren zo in zwang
gekomen "kamperen op de boerderij"
zou tot gevolg hebben dat het gehele
Achterhoekse landschap "besuikerd"
zou worden met tenten en kampeer-
wagens, hetgeen dit gebied in hoge mate
zou aantasten. Daarnaast kunnen inge-
volge het plan in bepaalde gebieden
dagrecreatieve voorzieningen worden
aangebracht. Dit struktuurplan kan
waar nodig en mogelijk worden uitge-
werkt in een zgn. bestemmingsplan.

B. Het bestemmingsplan.
Artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening verplicht de gemeenteraad
- behoudens ontheffing door Gedeputeer-
de Staten - voor het gebied van de
gemeente dat niet tot de bebouwde kom
behoort een bestemmingsplan vast te
stellen, waarbij "voorzover dit ten behoe-
ve van een goede ruimtelijke ordening
nodig is, de bestemming van de in het
plan begrepen grond wordt aangewezen
en zonodig, in verband met de bestem-
ming, voorschriften worden gegeven om-
trent gebruikt van de in het plan be-
grepen grond en de zich daaro be-
vindende opstallen". Het tweede lid van
dit artikel geeft de gemeenteraad de
mogelijkheid om voor het gebied van de
gemeente dat tot de bebouwde kom
behoort of voor een gedeelte daarvan een
bestemmingsplan vast te stellen.

Voor de bebouwde kom dus geen plicht
tot het vaststellen van zo'n bestemmings-
plan, dit in tegenstelling tot het gebied
buiten de bebouwde kom. In tegenstel-
ling tot eerdergenoemde plannen wordt
de burger aan een bestemmingsplan wel
degelijk gebonden geacht. De door het
bestemmingsplan gelegde bestem-
mingen alsmede de vigerende gebruiks-
voorschriften verbieden de burger een
bepaald stuk grond anders "in te rich-
ten" dan is voorgeschreven. Juist in zo'n
bestemmingsplan komt het coördineren-
de karakter van de ruimtelijke ordening
tot uitdrukking: deze grond mag voor
landbouw worden gebezigd, andere
grond voor woningbouw enz. In de Wet
op de Ruimtelijke Ordening is uitvoerig
aangegeven op welke wijze zo'n bestem-
mingsplan tot stand komt. Het ontwerpj

bestemmingsplan ligt gedurende een
maand op de gemeentesecretarie ter
inzage. Van deze zgn. "ter visie legging"
wordt tevoren bericht gedaan in de
Staatscourant, in enkele regionale dag-
bladen, alsmede in een plaatselijk blad.
(De gemeente Vorden adverteert in: De
Gelderlander, De Gelders-Overijsselse
Courant, de Graafschapbode, het Zut-
phens Dagblad, alsmede in het plaatse-
lijk nieuws en advertentieblad "Con-
tact"). Binnen de genoemde termijn van
één maand kan een ieder schriftelijk van

zijn bezwaren doen blijken bij de ge-
meenteraad. Na de vaststelling van het
plan door de Raad wordt het wederom
voor een maand ter inzage gelegd. In dit
stadium bestaat de gelegenheid tot het
schriftelijk indienen van bezwaren bij
Gedeputeerde Staten maar nu alleen
door degenen die zich tijdig met hun
bezwaren tegen het ontwerp-bestem-
mingsplan tot de gemeenteraad hebben
gewend en door degenen die bezwaren
hebben tegen de wijzigingen die de
gemeenteraad in het ontwerp van het
college van burgemeester en wethouders
heeft aangebracht. Van de beslissing van
Gedeputeerde Staten tot goedkeuring
van of tot onthouding van goedkeuring
aan een bestemmingsplan kan binnen
een maand bij de Kroon in beroep
worden gekomen.

In de gemeente Vorden zijn de volgende
bestemmingsplannen van toepassing:
1. Voor het gebied buiten de bebouwde
kom het bestemmingsplan Buitengebied
1970. Bij Koninklijk Besluit van 19
maart 1975, nr. 83, is dit plan voorzover
daaraan geen goedkeuring werd onthou-
den, onherroepelijk geworden. Daar het
onthouden van goedkeuring voor wat
betreft een deel der voorschriften - o.a.
werd goedkeuring onthouden aan de
bestemming "agrarisch gebied" en aan
de bestemming "landgoed" - nogal in-
grijpend van aard was, werd het nood-
zakelijk geoordeeld, ingevolge artikel 30
Wet Ruimtelijke Ordening een herzie-
ning van het plan voor te bereiden. Per
10 oktober 1977 is voor het betreffende
gebied een voorbereidingsbesluit geno-
men.

2. Bestemmingsplan "Kranenburg 1971"
Door het Koninklijk Besluit van 22
september 1975, nr. 14, heeft ook dit
bestemmingsplan grotendeels rechts-
kracht verkregen. Aangezien ook aan dit
plan op bepaalde punten goedkeuring is
onthouden, dient hiervoor eveneens con-
form artikel 30 Wet Ruimtelijke Orde-
ning een herziening met inachtneming
van het door de Kroon gestelde te
worden voorbereid. In de loop van dit
jaar zal het nieuwe plan Kranenburg in
procedure worden gebracht.

3. Bestemmingslan "Medler-Tol 1969".
'Bij besluit van 5 oktober 1970 werd door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
goedkeuring verleend aan dit plan. Daar
tegen dit besluit geen beroep werd
aangetekend bij de Kroon verkreeg dit
bestemmingsplan rechtskracht.
4. De vigerende bestemmingsplannen
Vorden Zuid 1969, Vorden Noord 1969
en Vorden Herziening 1962 zijn opge-
nomen in het door de raad d.d. 29 juni
1976 vastgestelde bestemmingsplan Vor-
den 1975. Zodra dit laatstgenoemde
plan - thans goedgekeurd door Gedepu:

teerde Staten - volledig rechtskracht
heeft verkregen, vervallen de drie ge-
noemde thans vigerende plannen.

5. De bestemmingsplannen Brinkerhof l
en 11 verkregen rechtskracht door goed-
keuring van Gedeputeerde Staten.
6. Aan het door de Raad der gemeente
Vorden d.d. 28 december 1976, nr. 7,
vastgestelde bestemmingsplan "het
Schapenmeer 1976" omvattende het ge-
bied gelegen tussen het Lekkerbekje en
de Galgengoorweg, is thans door Gede-
puteerde Staten goedkeuring onthou-
den.
7. Het door de Raad d.d. 15 maart 1977,
nr. 7, vastgestelde bestemmingsplan
"Vorden Kom 1976, nr. l", omvattende
het gebied tussen Burgemeester Gallee-
straat, Insulindelaan, Stationsweg en
Molenweg, is thans vigerend geworden
doordat Gedeputeerde Staten het plan
hebben goedgekeurd en geen beroep
werd ingesteld.
8. Tenslotte wordt voor het gebied van
de kom van het dorp Vorden een ont-
werp-bestemmingsplan Vorden Kom
1977 voorbereid. Dit plan zal in de loop
van 1978 in procedure worden gebracht,
zulks nadat enige inspraak rondes zijn
gehouden.

Ad. 2. Mestvaalten langs de openbare
wegen.
Op diverse plaatsen in de gemeente
Vorden is mest opgeslagen, die te dicht
aan de openbare weg is gelegen. Op
grond van artikel 127 van de Algemene
Politie Verordening is het verboden
binnen een afstand van 10 meter uit de
openbare weg of woningen mest op te
slaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

door zijn vrouw op film gezet. David kon
zich nog precies herinneren waar hij hier
had rondgezworven. Gosselink liet hem
hier ook de getuigschriften zien die hij
na de bevrijding had ontvangen van
Eisenhouwer en Tedder, wat bij hem als
een voldoening overkwam.

Daarna werd de plek opgezocht in het
landgoed waar hij zich toen schuilhield.
De heer W. Spanhaak en G. Vosselman
boden hem hier gezamenlijk het geschil-
derde portret aan van het geheime hutje.
Vandaar uit ging men gezamenlijk naar
café Eijkelkamp voor een gezellig sa-
menzijn. Dat de uit Texas afkomstige D.
Alford, nu 62 jaar oud nog vol streken
zit bleek uit een verhaal, waarbij David
te kennen gaf aan Gosselink dat hij
bereid was bij een eventuele noodlan-
ding op Texas, ook hem te helpen. David
Alford nam hier afscheid van de fam.
Gosscimk met de mededeling, dat hij
van plan was bij het bereiken van zijn
pensioengerechtigde leeftijd een langere
vakantie door te brengen in het toch
voor het zo mooi Nederland, en vooral de
Achterhoek waaraan hij zulke goede
herinneringen heeft, en waaraan hij aan
diverse mensen zijn leven te danken
heeft.

Bejaarde bewoners

kwamen flink aan

hun trekken

Ruim 250 bejaarden in Vorden hebben
zaterdagmiddag kunnen genieten vand e
Vordense revue. Vooraf was namelijk
beloofd dat wanneer de revue tenminste
vijf avonden zou draaien de oudere
plaatsgenoten deze revue gratis konden
bijwonen. En u weet het er werd elf
avonden gespeeld! Gezien de reakties in
de zaal genoot men met volle teugen.
Vooral wanneer er sketches gespeeld
werden waarbij "vrogger" in het geding
was werd spontaan gereageerd. "Daar
bij de molen" was er een voorbeeld van.
Jammer was het dat tijdens deze uit-
voering van de revue het niet mogelijk
was om de gebr. Eykelkamp en het
Vordens Mannenkoor te laten optreden.
Velen van hen moesten namelijk wer-
ken. Niettemin viel het gebodene goed in
de smaak.

In dit verband toch wel een compliment
aan een aantal dames die voor en na de
revue druk in de touw waren om deze
oudere bezoekers naar de plaats van
bestemming te brengen. De Stichting
V.O.K. had voor deze bejaarde inwoners
van Vorden in het programma van de
feestweek een ruime plaats ingeruimd.
Dezer dagen werd namelijk ook nog een
speciale bejaardenmiddag georganiseerd
in zaal Smit die voor deze gelegenheid
bijna te klein was. Onder het genot van
koffie, een zwanehals en een consumptie
(dat hen door de VOK werd aangebo-
den) werd er een leuk afwisselend
programma gebracht. Het werd een
uitermate gezellige boel toen het Vor-
dens huisvrouwenorkest voor het voet-
licht trad. De dames slaagden er met
hun "huishoudelijke" attributen in de
zaal tot groot enthousiasme te brengen.
Verder was er deze middag een gooche-
laar, terwijl de heer Dolfijn een film over
Vorden vertoonde.

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. J.C. Krajenbrink, Jeugd-
dienst. Muzikale medewerking "Thema:
"Examentijd: geslaagd/gezakt..."
19.00 uur ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. J.B. Kuhlemeier; kinderne-
vendienst; 19.00 uur ds. W. v.d. Kooy,
Lochem.

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
uur.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoegevallen)

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. Warringa
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
A.B.M. Riksen Didam 08362-1209;
W.F. Haccou Vorden tel. 05752-1908

TAFELTJE-DEK-JE
De hele maand juni mevr. Takkenkamp
tel. 1422, bellen tussen 8-9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst tel. 2072, bellen
tussen 8.30-9.30 uur en 13.00-13.30 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 uitslui-
tend voor spoedrecepten.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1364; 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
inspecteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

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.
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Dankbaar en blij /.ijn wij met
de geboorte van ons dochter-
tje

JUDITH
Appie v. d. Meij
Trees v. d. Meij-

Berendsen
Gr. v. Limb. Stirumstraat 6

Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon

Niels - Gerrit - Walter
Gerhard de Greef
Bertha de Greef - Jansen

Hengelo (g.), 27 mei 1978
7255 DH Ruurloseweg 10
Tijdelijk adres: Wilhelmina
Ziekenhuis kamer K-A 216
Doetinchem

Wij willen allen hartelijk dan-
ken voor de felicitaties, bloe-
men kado's en kaarten die wij
mochten ontvangen voor ons
40 jarig huwelijksfeest

Joh. Regelink
G.G.J. Regelink-Regelink

Warnsveld, mei 1978
Warkenseweg 9.

Aan allen die hebben bijge-
dragen in welke vorm dan ook
om ons 55 jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag te
maken onze heel hartelijk
dank

G.W. Weenk
M. Weenk-Bouwmeester

Schuttestraat 12, Vorden

Allen die ons 50-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergetelij-
ke dag hebben gemaakt,
betuigen wij onze hartelijke
dank.

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

Margrietlaan 21, Vorden

Wij danken u allen hartelijk
voor de vele gelukwensen,
bloemen en kado's die wij ter
gelegenheid van ons 25 jarig
huwelijk mochten ontvangen

H.J. Bcersbroek
S. Boersbroek-Lindenschot

Brandenborchweg 6, Vorden

Te koop: een nest zwarte
poedeltjes
Molenwegó Vorden

Te koop: een perceel hooigras
briefjes voor 4 juni. Wassink
Horsterkamp 4, Vorden

Te koop: notenhouten kast
na 19.00 uur
deStroet 17, Vorden

Te koop: ± 1.25 ha. kuilgras
Briefjes inleveren voor a.s.
vrijdag-avond 20.00 uur bij
G.J. Makkink
Heegherhoek 6, Vorden

Te koop: alle soorten kool
planten. D. Klein Geltink
Schuttestraat l, Vorden

Tijdens de revue op woensdag
24 mei heeft iemand per onge-
luk de verkeerde regenjas
meegenomen. Graag terug te
bezorgen bij Prins Bernhard-
weg2, Vorden.

Te koop: l ha. kuilgras brief-
jes inleveren tot zaterdag-
avond 3 juni 20.00 uur
D. Schouten
Deldensebroekweg 8, Vorden

Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
nu uitgebreid met

enorme sortering
kamerplanten in grote
verkoopkas

TUINCENTRUM
„DE VONDERKAMP"
IJselweg 20, Vierakker. Tel.
05750-20743.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Gevr. aardbeienplukkers
H. Weenk Schuttestraat 12,
Vorden Tel. 05752-6659

Voor
perkplanten
en
Chrysantenstekken
ook opgemaakte
plantenbakken

naar
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
IJselweg 20, Vierakker. Tel.
05750-20743.

Op maandag 5 juni hopen wij met onze kinderen ons
25-jarig huwelijk te herdenken.

A. M. MAKKINK
W. M. MAKKINK-MAANDAG

Warnsveld, j u n i 1978
„Schouwbroeck" Kerkhofweg la

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden

Op maandag 5 juni a.s. hopen wij met onze kinderen
en ouders ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

J. W. NIJLAND
B. G. NIJLAND-LENSELINK

Vorden,juni 1978
Zelledijk 5

Receptie op maandag 5 juni a.s. van
15.00 tot 16.30 uur in zaal Schoenaker,
Ruurloseweg 64 te Vorden.

Met dankbaarheid hopen wij op 10 juni met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te
herdenken.

H.J.PARDIJS
A. H. PARDIJS-WUESTENENK

Mosselseweg 4, Vorden

Receptie van 20.00 tot 22.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg-Vorden.

Heden heeft de Here tot Zich genomen onze lieve
man, vader en opa

JACOB KIEFT

op de leeftijd van 70 jaar.

J. Kieft- Begieneman
H. H-. Sieverink-Kieft
W.N. Sieverink
G. J. Otten-Kieft
H.Otten
J. J. Scholten-Kieft
G. W. Scholten
J. Kieft
H. W. Kieft-Bloemen

Vorden, 25 mei 1978
Het Jebbink 56

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Onze HEREIM-salon is wegens vakantie

gesloten
vanaf 8 juni t/m 24 juni

KAPSALON

G. J. HEERSINK
Telefoon 1215

(YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TQYQTATÖYÖ"

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

J33r volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.
TOYOTA Cressida 2000 De Luxe ...... 1978
TOYOTA Corolla De Luxe ........... 1977
TOYOTA 1000 De Luxe .............. 1976
TOYOTA 1000 De Luxe .............. 1977
TOYOTA Corolla 30 5-deurs Stationcar 1 977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé. . . 1976
TOYOTA Carina 1600 De Luxe ........ 1976
CITROEN 2CV6 .................... 1977
CITROEN 2CV4 .................... 1973
CITROEN 2CV4 .................... 1974
CITROEN Dyane 4 2 stuks ............ 1973
CITROEN 2CV4 ..... ............... 1971
CHRYSLER 180 .................... 1973
DATSUN 1200 ...................... 1971
DATSUN120YDeLuxe
met nieuwe gasinstallatie .............. 1976
OPEL Ascona 16S 4-deurs ............ 1975
SIMCA 1 100 LS ..................... 1972
SIMCA 1000 GLS ................... 1972
MAZDA 818 Coupé ................. 1976
RENAULT R6 ...................... 1970
FIAT 127 ........................... 1972

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

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 *"

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOY01

Trouwen

Trouwreportages met
het aparte tintje

foto
hans
temmink

SPALSTRAAT 10 TEL. 05753-2386
HENGELO (G.)

Wij zijn met vakantie

gesloten
van 5 juni tot en met 10 juni

BOEKHANDEL

HIETBRINK
Tel. 1253

Enorme keus in /

badkledingj
voor jong en oud

vdrtwl CA mooo
/chooldermcin

raadhuisstraat tel 1367 vonten

Autorijschool T EG E R
Stationsstraat 18 - Ruurlo - Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128
en in volautomatische DAF

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

Husqvarna en Lewenstein

naaimachines
reeds vanëf 399,-

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGOIMJEN
Kerkstraat 13 -VORDEN - Tel. 05752-1385

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

Café - Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

Uw woonwensen kunt u bij
ons verwezelijken

Keuze uit honderden
GORDIJNSTOFFEN en
VITRAGES alleen de betere
merken
Bijzonder goed in
VELOURS gordijnen

TAPIJT in vele kwaliteiten - dessins
en kleuren, altijd AANBIEDINGEN in
voorraad

Meubels voor woon- en
slaapkamers, matrassen en
dekens

RUURLO

H ENGELO (GLDlTEL.05753 -1461

Dansen
4 juni

Evening Stars
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

NIEUW ! ongekend goedkoop !

kinder SANDALEN Z98
* * * * * * * * * * * * * *en oersterke ** «w
SCHOOLSCHOENEN Q 95
met slijt vaste zool 10» WW

NIEUW! korte acryl

JONGENS O HO
BROEKJES •Vrill
met geborduurde applicat e ̂ P^F %ér ̂ ^
VELE NIEUWE KLEUREN

STUNT, originele
MINIATUREN
voor in de letterbak

i»
maiimaal 12 per klant!

GEKLEURD
KWALITEITS

HEREN
ONDERGOED
d. bruin oker zwart
bordeaui groen blauw

3.98

fantastische
OVERHEM
kies uit :
FRISSE RUITEN en
MODERNE KLEUREr

lieren zomer
DEN @8

9.95J V* V V

vrolijk gedessineerde
DAMES ft f||-
BIKINI'S ÏLHj
beroemd merk ^^9 ̂ P%^

volop luxe badstof

DAMES
SLIPS

marine- groen -cerise
zwart -rood -blauw

149

witte graslinnen
1 persoons

HOESLAKENS
80x190

798
A O RRDHB

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden.

A O

126 FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND



SPECIALE
AANBIEDING: DAMES SHIRTS

19,95Uitzoek

IcKtiel en mode
/choolderman

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

WIN UW
GRAETZ KLEUREN-TV

TERUG.
SPANNENDE WEDSTRIJD ROND DE WE VOETBAL.

Als u nu een Graetz kleuren-TV koopt maakt u kans
het volledige aankoopbedrag terug te ontvangen.

Uw Graetz dealer weet er alles van.

Vooraan in service Vooraan in techniek

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 05750-13813

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

Ruurlo 05735-2314
Vorden 05752-2137
b.g.g. 08330-16197

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

ZEER SNELLE
LEVERING

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110 .

N. Klasse zonwering
IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,

425,

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN rf) BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollen hoven l. 8 Vorden, Tel. 2039

Vanwege de sterk toegenomen interesse in onze produkten
zoeken wij een

service- en werkplaatsmonteur

Onze gedachten gaan uit naar een medewerker tussen 20 en 30 jaar die de militaire
diensplicht niet (meer) behoeft te vervullen. Een goede lasvaardigheid (elektrisch en
autogeen) is een vereiste terwijl enige kennis aangaande elektriciteit de voorkeur
verdient. De taak bestaat uit het installeren en service-verlenen bij horecabedrijven
instellingen en bedrijfsrestaurants en de benodigde voorbereidingen in onze (bin-
nenkort nieuwe) werkplaats.

Wij verwachten sollicitanten op LTS-niveau in het bezit zijnde van het autorijbewijs
BE, wonende binnen een redelijke afstand van Ruurlo. Wij bieden een zelfstandige
en afwisselende baan binnen een klein team met goede ontplooiingsmogelijkheden
en een passende honorering.

Bent u geïnteresseerd en beschikt u over goede kontaktuele eigenschappen dan no-
digen wij u uit uw sollicitatie binnen 14 dagen aan ons toe te zenden.

RENDISK B.V. - RUURLO - HOLLAND

POSTBUS 25 - TELEFOON: 05735-2311

ALS JE NÜ 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,
A realmotherforya
vanJohnnyGuitar
Watson.Afarl'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
ideale rekening voor alle jongeren
tussen 11 en 18 jaar.'t Is een echte bank-
rekening, kompleet met oranje pas en

Wil

waar je munt uit slaat

Fmar».- l.'Üftwri
• ««ringen | Service

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 een
premie van 5% per jaar over je
gespaarde geld, over een maximum
van t 480,-per jaar.

En d.it 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.

je eerst nog wat meer
weten, dan ligt daar bovendien

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
f 20,-) en die prima elpee is
van jou

Inlichtingen

Bondsspaarbank
Vorden
Dorpsstraat 15

Dagelijkse renteberekening

BONDSSPAARBANK
Alle zaken voor alk mensen.

Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

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

KLEUREN-
TELEVISIE
pas als de W.K. voorbij zijn...
Zolang wacht u toch niet

Profiteer nu van onze aanbiedingen
51 cm Graetz Fanhrich
Nu 1295,-
51 cm Grundig incl. afst. bed.
NU . ..i4ao,-
56cmTelefunken6310
Adv. prijs 2165,-. Nu 1595,-
66cmTelefunken8301
Adv. prijs 2399,-. Nu 1895,-
66 cm Grundig
Nu 1970,-
66 cm Graetz Kornett Sik
Adv. prijs 2298,-. Nu 1995,-
Sanyo Portabel KTV 36 cm
Nu 895,-
en 3 jaar garantie

<Skop

Radio-T. V.-service Raadhuisstraat 2 - Vorden
Tel. 05752-2124
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Bijna vierduizend bezoekers in tuinen
landgoed de Wiersse

De tuinen van het landgoed De Wiersse,
gelegen tussen Vorden en Ruurlo, blij-
ken nog steeds een grote toeristische
trekpleister te zijn. Zondag had de
eigenaar van het landgoed de heer E.V.
Catacre, zijn eigendom voor de eerste
keer in dit jaar ter bezichtiging open-
gesteld. Het aantal bezoekers was weer
buitengewoon groot, ruim 3800 perso-
nen passeerden de controles.

Van de fraaie tuinen vielen vooral de
volop bloeiende azalea's op, terwijl ook
de vroegbloeiende rhododendrons (de
witte en rode) aller bewondering trok-
ken. Doordat de toeloop geleidelijk
doorliep - ook 's morgens vanaf tien uur
waren er al wandelaars - kon men alles
goed in de hand houden. De echte
natuurliefhebbers bleven soms meer dan
twee uur in de parken om van al dat
moois te genieten. Eigenaar de heer
Catrace: "Het is allemaal buitengewoon
mooi verlopen. Ook dank zij een nieuwe
parkeermethode (het parkeren was gra-

tis) konden we iedereen tevreden hou-
den. Veel bezoekers waren opgetogen
over de vogelzang van vele bekende en
minder bekende zangvogels, terwijl de
vele kikkers die hier nog voorkomen in
de grachten en de Vordense beek luid-
keels hun geroep lieten horen." Ook zijn
er kilometers film verschoten om de
pracht van dit unieke landgoed te ver-
eeuwigen.

De eigenaar kreeg medewerking van het
personeel van het landgoed, pachters en
hun gezinnen, jachtopzieners van nabu-
rige landgoederen. De Vordense politie
regelde het verkeer op de rijksweg
Vorden-Ruurlo en de EHBO verleende
medewerking. Op zondag 4 juni zijn de
tuinen weer open van 's morgens tien tot
's middags vijf uur. "De verwachting is
dan dat alle variëteiten rhododendrons
(vooral de paarsrode soorten) in volle
bloei zijn" aldus de heer Catacre. "Wij
hopen dat ook dan weer velen van de
gelegenheid gebruik zullen maken".

Voetbaltoernooi Sv. Ratti geslaagd
DVO l winnaar zaterdag-teams 2e klas
Ruurlo l winnaar bij veteranen
Het groots opgezette voetbaltoernooi van de sportvereniging Ratti, dat zaterdag en
zondag j.l. plaats vond op de sportvelden aan de Eikenlaan is in alle opzichten een
succes geworden. Het voor de derde achtereenvolgende keer georganiseerde
voetbal-evenement startte zaterdagmorgen in alle vroegte met de wedstrijden voor
teams uit de tweede klas afd. zaterdag. Er waren vier poules met in elke poule vier
elftallen. Ra 111 won de eeste ontmoeting tegen Erica l met 4-0 maar legde met 1-2
het loodje tegen SSS E3 en won daarna met 1-0 van Groen-Wit 4. SSS E3 werd
echter winnaar in deze poule en ging over naar de finales.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Volleybalhappening in Vorden uitstekend
geslaagd volleybaltoernooi van Dash

In poule 2 kon Ratti 2 het niet halen.
Men won twee ontmoetingen maar DVO
l uit Almelo bleek sterker en haalde de
finale door met 0-2 van de Ratti- reserves
te winnen. Elspeet 4 werd overtuigend
winnaar in de derde poule, terwijl club-
genoot Elspeet 5 de top bereikte in poule
vier. De winnaar uit poule 2 d VO l
zegevierde met 1-5 over SSS E3, terwijl
Elspeet 4 (winnaar poule 3) "broertje"
Elspeet 5 met slechts een punt verschil
versloeg (1-0). In de finale om de eerste
of tweede prijs bleek DVO l de sterkste
tegen Elspeet 4 (2-0), terwijl SSS E3 uit
Eibergen in de strijd om de derde en
vierde plaats Elspeet 5 met 4-0 versloeg.

Eindstand: 1. DVO l Almelo; 2. Elspeet
4; 3. SSS E3; 4. Elspeet 5. De fairplay-
cup, beschikbaar gesteld door café-
restaurant de Boggelaar te WarnsveM
kwam in het bezit van Sportclub Eefde 3
die in totaal 29 punten haalde.

Veteranentoernooi
De zondag stond geheel in het teken van
het grote veteranentoernooi, waaraan
door tien elftallen werd deelgenomen. In
poule l speelden: Keyenborg, Ruurlo,
Klein Dochteren, Den Dam en Ratti, in
poule 2 kwamen binnen de lijnen de
ploegen van Vorden, Angerlo Voorui,
Grol, Pax en Baakse Boys. De organi-
satiecommissie kwam ter elfder ure nog
voor een probleem te staan, doordat de
GVB een beslissingsduel had ingelast
voor Ratti l afd. zondag tegen Oeken 1.
De winnaar zou kampioen worden van
de derde klas. Men wist dit te fiksen
doo^Mk het derde veld (trainingsveld) te
besJIH

De eerste ontmoeting in poule l tussen
R a t t n Keyenborg werd door de Keyen-

s" gewonnen. Ratti won hier-
en Dam, speelde tegen Ruurlo

gelijk maar haalde ook punten van Klein

Dochteren (4-0). Winnaar in poule l
werd tenslotte Ruurlo, Keyenborg werd
tweede. In poule 11 won Angerlo eerst
van Vorden-veteranen en haalde Grol
punten bij Pax (2-1). Uiteindelijk win-
naar werd hier het team van Angerlo
Vooruit l met Grol op de tweede plaats.

In de finales om de eerste en tweede prijs
waren zowel Ruurlo als Angerlo Vooruit
l niet in staat te scoren, zodat straf-
schoppen de beslissing moesten brengen
Ruurlo werd de gelukkige winnaar. Om
de derde en vierde prijs streden de teams
van Keyenborg en Grol. Grol won met
4-0.

Eindstand: Ie prijs Ruurlo; 2e prijs
Angerlo Vooruit 1; 3e prijs Grol; 4e prijs
Keyenborg.
De fairplay-cup beschikbaar gesteld
door Ratti-veteraan Bernard Eykelkamp
werd gewonnen door de veteranen van
de W Vorden met totaal 37 punten. De
organisatie van dit grote Ratti-toernooi
was in de vertrouwde handen van de
heren Wim Sloetjes, Hans v.d. Linden,
E. Plomp, Jan Bos en Paul Eykelkamp.
Zowel zaterdag als zondag werden de
prijzen met een toepasselijk woord uit-
gereikt door de heren Ant. Heuvelink,
voorzitter en P. Eykelkamp. De voorzit-
ter bracht dank aan de heren organi--
satoren voor de voortreffelijke voorbe-
reidingen, aan de zakenlieden die hun
wagens als kleed- en of wasgelegenheid
beschikbaar hadden gesteld en aan
spelers en supporters voor de sportieve
wedstrijden en grote belangstelling. Op
zaterdag 3 juni zal^fet Rattitoernooi
worden besloten met ̂ wedstrijden voor
de teams uit de derde klas afd. zaterdag.
Hieraan nemen twin'jBKlftallen deel die
in vijf poules van ^P worden onder-
gebracht. De wedstrijdduur is 2X15
minuten.

160 teams met 1500 volleybalsporters in
actie op 40 speelvelden
Eens per jaar beleeft Vorden een "in-
vasie" van volleybalsporters tijdens het
jaarlijkse toernooi van de volleybal-
vereniging Dash. Op de zonovergoten
sportterreinnen van de gemeente (nabij
het zwembad) had dit "monstertoernooi"
zaterdag j.l. plaats. Vanaf 's morgens
half tien tot 's avonds bij zessen kwamen
liefst 160 teams van de deelnemende 50
verenigingen in actie op de veertig
uitgezette speelvelden. De jury en het
wedstrijdsecretariaat, waarin de dames
mevrouw de Vries; mevrouw Groot
Jebbink en mevrouw Aartsen voor de
explicaties en het bijhouden der standen
zorgden, wist het schema keurig aan het
houden. Een bijzondere prestatie gezien
het aantal te spelen wedstrijden: 370, die
door 150 scheidsrechters werden gear-
bitreerd. Van de ingeschreven teams
lieten slechts vier verstek gaan. De
ploegen kwamen uit de Veluwe, Oost-
Gelderland, Twente, Betuwe, Noord-
Oost Gelderland en De IJsselstreek.
Er heerste de gehele dag een gezellige >
sfeer, mede door de sportieve wedstrij-
den, die uiteraard de nodige spanning in
elke poule brachten. De Vordense
EHBO was met haar team constant in de
weer om hulp te bieden bij kleine
schaafwonden en een enkele maal bij
iets ernstiger ongevallen. Een der spelers
moest naar het ziekenhuis voor behande-
ling van een gescheurde enkelband.
Langs de velden stonden diverse kraam-

pjes waarin leden van Dash een hartige
hap of koele dronk te koop aanboden.
Behalve in de kleedhokken van de w.
Vorden was er gelegenheid tot omkleden
en douchen in en bij de vrachtauto's die
door Vordense zakenlieden (CLV Graaf-
schap), Sorbo en pluimveebedrijf de
Boggelaar, beschikbaar waren gesteld.
Nabij de kantine kon men van een
schematisch overzicht de standen bij-
houden.
Behalve een grote publieke belangstel-
ling toonden ook plaatselijke autoritei-
ten door hun komst symphatie voor de
grote volleybalhappening van Dash. Zo
merkten wij onder meer op burgemees-
ter mr. M. Vunderink, wethouder van
sportzaken de heer Bogchelman, en
mevrouw Sikkens namens de sportraad.
Dash-voorzitter de heer Janssen had als
algemene indruk dat deze dag zeer goed
geslaagd was. Hij bracht dank aan het
bestuur van de voetbalvereniging Vor-
den voor de voortreffelijke wijze van
dienstverlening in velerlei opzichten.
Voorts aan de plaatselijke EHBO die
druk in de weer was geweest, aan de
diverse zakenlieden die hun wagens ter
beschikking stelden en last bun not least
aan spelers en speelsters voor hun
sportieve gedrag. Tegen zes uur reikte
mevrouw Aartsen met een toepasselijk
woord de prijzen uit aan de winnaars uit
elke poule. Finales werden er niet
gespeeld.

Bi'j ons in d*n Achterhook
't Was nog maor net zeuven uur too Gert-Jan van 't Vuutenende vri'jdag-
aovund bi'j ons de achterdeure binnenkwam, effen later evolgd deur zien
vrouw. Dee mos, naodat zee uut 'n auto was estapt, eers nog de sjaal goed
doen en de heure liekstrieken zoas dat met vrouwluu de gewoonte is. 'Tj
bunt ok aardug an de vrogge kante, wi'j hadd'n jao afesprokken um um
half achte te gaon, i'j bunt nog un half uur te vrog". "Wi'j heb ons laoten
vetell'n da'j wel drie ketier veur tied d'r mot wean, wi'j nog un betjen goeie
plaatse hemmen". "Now, a'j effen wacht dan gao'w met, de vrouw is zowat
klaor. De kapper hef eur vanmiddag de heure al in 't fesoen ebrach en dat
geknooi met meal op 't gezichte hoeft veur eur neet. Hef zee trouwens ok
neet neudug, zee kan zich zo nog bes laoten zeen. Danderbi'j ko'j met dat
spul van un kraaje toch gin goldvinke maken. Un betjen smokwerk en iets
roekeri'je daor höld ut bi'j eur wel met op".

Achter 't bankgebouw kon Gert-Jan zien auto nog maor nauweluks kwiet,
zovölle wazzen d'r al veur ons. Too'w de glazen deurn van ons ni'je darps-
centrum veurbi'j wazzen mosse wi'j eers wel effen uutzuuken waffe kante
wi'j opmossen. "Dat wand kleed heb ze beheurluk an de maote emaakt",
menen de vrouw van Gert-Jan". Zal wel zo heurn want zee heb t'r
deskundugge luu bi'j ehad". Eenmaol in de grote zaal kekke wi'j ons de
ogen toch wel uut. Wat un ruumte en wat un toneel. Gin wonder dat daor
un hoop geld veur mos wean. De inrichting is neet al te luuks, i'j kont neet
zeggen dat ze 't geld maor oaver 'n balk heb egooid. 'Toch wel un anwins
veur Vorden", menen Gert-Jan. En daor kö'w ut helemaols met eens wean.
Eavengoed as met de luu die de revue gewoon "af vonnen. Oh jao, de
plaatsen die'w kregen ha'w nog geluk met. Wi'j zatt'n eers knap achteran,
maor Leo, de schilder, (Waor zee die reclameborden zo mooi hadd'n
emaakt) wees ons veuran nog un paar plaetskes die deur een of andere
umstandugheid nog vri'j waarn. En van daoruut ko'w d'r volop van
genieten. Wat was ut un spiktakel. De kapper uut Laorne hef 't leste half
jaor vaste neet zitt'n strunkebraon. Hee mot van huus uut wel un spats-
maker wean anders krie'j zoiets nooit veur mekare, 't Zat t'r allemaole
goed in bi'j de luu die't mossen spöll'n en veural 't tempo was besunder
goed. Wa'k now ut beste vonne? A'k t'r ene zol nemmen zo'k de anderen
tekort doene. Of i'j now ut revue-orkest en koor, de balletgroep en 't
mannenkoor of de mensen die de sketjes mossen spöllen bekiekt, ieder hef
op zien terein d'r wel uutehaald wat mögeluk was. En dat was allemaole
meer dan dik voldoende. Da'n de gebr. Eykelkamp, gezien eur kwaliteiten,
zo argens in un stadsschouwburg kont laoten zingen zal bi'j owluu wel
bekend wean.

Gert-Jan van 't Vuutenende had nog wel un veurkeur veur de ballet-
dansers, maor dat kö'j um ok neet kwaoluk nemmen. A'j zelf altied op mot
trekken met un vrouw waor nooit boek of blaoze an hef ezetten, kö'j zoiets
vewachten. De luu die van buuten ons dialectgebied komt en zich onze taal
nog neet eigen heb emaakt, zölt an dizze revue wel minder plezier beleaft
hemmen. Maor juus deur dit dialect en de meniere waorop 't Vordense
gebeurn hierin was vewerkt is de revue zo'n groot sukses ewodd'n.
Daorumme iederene die d'r an met hef ewarkt: bedankt. En volle plezier
op ow feesaovund volgende wekke. De meziek die dan veur ow spölt, ha'j in
ieder geval veur niks. Die wok, umda'j 't zo goed heb edaon, betaald deur
drukkeri'je Wèèvers en Leestman samen. As un soort bedankjen lao'w
maor zeggen. I'jluu heb teminsten laoten zien dat zoiets in Vorden ok kan.
Net zo goed of nog better as argens anders bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Zomerse aanvangstijd kerkdiensten.
Met ingang van a.s. zondag 4 juni begint
in de Hervormde kerk als ook in de
Gereformeerde kerk te Vorden de mor-
gen-kerkdienst om HALF TIEN. In de
hervormde dorpskerk is er verder op de
Ie en 3e zondag van de maand een
avond-dienst die om zeven uur begint. In
de gereformeerde kerk is elke zondag-
avond kerkdienst. We willen u vragen
goede nota te nemen van de aanvang van
de morgen-kerkdienst in de zomermaan-
den juni, juli en augustus. Wilt u dit
berichtje ook doorgeven aan gasten,
vakantiegangers in onze gemeente? Har-
telijk dank voor deze goede medewer-
king. (Zie ook de advertentie).

Jeugddienst in de Hervormde dorpskerk.
a.s. Zondagmorgen 4 juni wordt er een
Jeugddienst gehouden in de Hervormde
kerk te Vorden, aanvang (dus) half tien.
Het thema voor deze dienst luidt:
"EXAMENTIJD: GESLAAGD/ge-
zakt...?" Door de jeugddienst-commissie
wordt iedereen, jong en oud, hartelijk
uitgenodigd deze dienst mee te maken.
In het bijzonder worden dit keer (gezien
de tijd van het jaar, gezien het thema
van de dienst) allen uitgenodigd DIE
EEN EXAMEN GEDAAN HEBBEN
(de examens zijn veelal achter de rug,
maar de uitslag is gelukkig/helaas nog
niet bekend: geslaagd/gezakt...?)

Iedereen, maar vooral ook weer de
examen-jongelui worden uitgenodigd om
na de dienst een kopje koffie te komen
drinken in "De Voorde". Trouwens, ja
iedereen is daar welkom-op-de-koffie.
Aan deze dienst hopen zondagmorgen
(half tien!) mee te werken: "De Chawe-
rim" (Hebreeuws voor: makkers, vrien-
den) Wim Wevers en Evert Venderink.
En verder de muziekgroep: Lucian
Smeenk, electrische piano; Marijke
Smeenk, dwarsfluit; Riet Bijenhof, blok-
fluit; Jaap Kettelerij, drum. Het orgel
zal, zo is de planning, bespeeld worden
door Rudie van Straten, de organist van
de Hevormde kerk. Voorganger hoopt te
zijn ds. Krajenbrink.

BURGERLIJKE.
STAND >

Geboren: Robert Franciscus Schutten;
Nynke Groot Jebbink.

Ondertrouwd: H.J. Korenblik en D.
Eskes; M.H.J. Gotink en J.H. Schots-
man.

Gehuwd: A. Eskes, en C.H.H. Hans-
kamp; E.F. Warriers en Y.J.F, de Raadt;
A.J. Mesland en M. Th. G. H. Duenk.

Overleden: J. Kieft, oud 70 jaar.

Feestelijke
ingebruikneming
tennisbaan
Dit weekend vond de officiële ingebruik-
neming van de vierde tennisbaan van de
vereniging "Vordens Tennispark"
plaats. Dit gebeurde onder ideale weers-
omstandigheden. De opening geschied-
de door het jongste lid van de vereniging
Mark Jansen die bij deze gelegenheid de
clubvlag ontvouwde die was aangeboden
door de firma Verhoeve en Faber.
Hierna werd het woord gevoerd door de
heer W. Tuin. Deze schetste in het kort
de stormachtige groei van de vereniging
in de afgelopen drie jaren. Toen Vordens
Tennispark namelijk twee jaar geleden
voor het eerst kon spelen had men de
beschikking over drie banen. Mede door
de laag gehouden contributie en mede
door het feit dat het tennissen op zich de
laatste jaren uitermate populair is ge-
worden was de vereniging zelfs genood-
zaakt om op gegeven moment een leden-
stop in te stellen.

Deze ledenstop is er momenteel ook nog
wel maar dan alleen voor mensen
woonachtig buiten Vorden. De vereni-
ging telt momentee! 350 leden, waaron-
der 100 juniorspelers. De heer Tuin was
verheugd dat dankzij de goede samen-
werking van het gemeentebestuur thans
een vierde baan in gebruik kon worden
genomen. Deze baan is aangelegd door
de firma Verhoeve en Faber die ook de
terrasjes heeft aangelegd. De heer Tuin
onderstreepte nogeens de centrale lig-
ging va:i de tennisbanen. Het is echter
wel zo dat verdere uitbreiding in de

toekomst bijna niet meer mogelijk is.
Tergelijkertijd werd de nieuwe cantine
van "Vordens Tennispark" in gebruikt
genomen. Deze cantine die is gebouwd
in het voormalige gymnastieklokaal is
grotendeels door eigen leden ingericht.

Na afloop van de officiële gedeelte (dat
ook werd bijgewoond door de wethouder
van sportzaken en een aantal afgevaar-
digden van plaatselijke sportvereni-
gingen) werd door de tennisleraren een
demonstratie gegeven. Voor de leden
was er 's avond een gezellige barbecue.

V.V. PAX bestaat
50 jaar.
Van vrijdag 9 juni t/m zaterdag 17 juni
viert de v.v. PAX op grootse wijze haar
50 jarig bestaan. De officiële opening zal
plaatsvinden op vrijdagavond 9 juni.
Op deze avond zullen de muziekkorpsen
en majoretten uit Hengelo hun mede-
werking verlenen aan een grote optocht
die zal starten bij Bejaardencentrum de
Bleyke om 18.30 uur en zal eindigen op
het sportpark "Het Elderink". Nadat de
officiële opening heeft plaatsgevonden
zal er gevoetbald worden tussen het
eerste elftal van PAX en DVC uit
Didam. PAX zal op deze avond worden
versterkt met enkele prominente voet-
ballers waaronder oud PAX-speler René
Notten.

Zaterdagmiddag 10 juni, aanvang 13.30
uur zal er gevoetbald worden tussen een
PAX-Combinatie-elftal en het "Neder-
landse Artiesten Team" met o.a. Alexan-
der Curly, Albert West, Ronnie Tober,
Oscar Harris, André v. der Ley en vele
anderen. Ne deze wedstrijd is er van
15.30-17.30 uur receptie in zaal Concor-
dia. Vele oude bekenden zullen elkaar
terugzien op het früschoppen in zaal
Wolbrink op zondag 11 juni. Verder in
deze feestweek zullen er film- en toneel-
avonden worden gehouden en voetbal-
toernooien worden georganiseerd. Zater-
dagavond 17 juni zal deze feestweek
worden besloten met een "Gouden Brui-
loftsfeest" in zaal Concordia voor alle
leden vanaf 15 jaar. Een woord van dank
is op zijn plaats aan het adres van de
Hengelose Middenstand die hun zaken
in deze week opsieren met blauw-witte
vlagen en in de winkels blauw-witte
draagtassen verstrekken met het op-
schrift: "50 jaar PAX".

Prijswinnaars
lachspiegelwedstrijd
Tijdens de braderie in Vorden was voor
de Amrobank een stand ingericht met
een zestal lachspiegels. Voor het publiek
bestond de mogelijkheid de betekenis
van deze lachspiegels te raden. Een jury
bestaande uit de heren H. Elbrink, B.H.
de Regt en A. Schipper beoordeelden de
inzendingen. De volgende prijswinnaars
werden door de direktie van de Amro
met een prijs beloond: 1. mej. I. Postma,
Ruurloseweg 6 (125 gulden); 2. Rein 't
Jong Nieuwstad 15 (75 gulden); 3.
Marielle v.d. Pers, Brinkerhof 85 (50
gulden); 4. mevr. T.M.G. v.d. Pers,
Brinkerhof 85 (25 gulden); 5. E.E.
Venderink, Berend v. Hackfortweg 40
(20 gulden).

Rust teruggekeerd
Na een uitermate geslaagde feestweek
waarin de revue "Ach 't kasteel toch...'t"
centraal stond is Vorden eindelijk weer
in haar normale doen. Nog één keer
werk er maandagavond gemusiceerd,
gedanst en gezongen. Toen viel het doek
en had Freddy Ikink het toch maar
gefikst. Elf avonden revue in Vorden wie
had dat ooit kunnen denken. Op deze
slotavond bedankte de heer Bekker, in
zijn funktie als voorzitter van het VOK
allen die een steentje hadden bijgedra-
gen tot dit succes. De medewerkers blij
met het succes toonden zich nog blijer
dat het er nu opzit.

Volgende week komen ze nog een keertje
bij elkaar om een feestje te bouwen want
de revue is financieel gezien ook een
succes geworden. In tegenstelling tot alle
andere aktiviteiten in de feestweek werd
de revue niet door de gemeente gesubsi-
dieerd omdat men vooraf goede hoop
had dat de kosten er via de entree's wel
weer uit zouden komen. Wel hebben
zich toen zeven middenstanders garant
gesteld voor een bedrag van 5000 dui-
zend gulden, terwijl ook het plaatselijke
VVV voor een bepaald bedrag garant
stond. Wel de "sponsors" kunnen het
geld eveneens in de zak houden want het
geheel is volgens planning verlopen.



ADMINISTRATIEKANTOOR
VORDEN B.V. Dir. B. H. J. de Regt

VOOR EEN DESKUNDIGE VERZORGING
VAN UW GEHELE ADMINISTRATIE

Als U problemen hebt met Uw boekhouding, dan verwerken wij die graag voor
U per computer. Wij kunnen U snel, zo nodig zeer snel, informeren over de
stand van zaken.
Als U problemen hebt op belastinggebied, dan zal één van onze belastingspeci-
alisten U graag van dienst zijn.
Als U over een andere ondernemingsvorm denkt, dan beschikken wij over een
zeer ruime ervaring in het opzetten van ondernemingsvormen, waaronder
B.V.'s.
Speciaal voor het begeleiden van Uw zaak beschikken wij over een organisatie-
deskundige, die met U meedenkt.

Ruurloseweg 21, Vorden. Tel. 05752-1485

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

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

Alle soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartlkelen:
bloembakken,

banken, vijvers,
tegels, patioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
board. gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroostert.
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid
Badkamorinrich-

tlngen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Kom
KEUKENS
kijken

Verzamelaar vraagt te koop:
oude munten
ansichtkaarten
gouden- zilvererl sieraden
en voorwerpen
en plateel

J. A. KOK, Hoofdweg 19,
Loenen, Velu we.
Telefoon 05765-1481.

nieuwe
sleutel?

desnoods
binnen één dag

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

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Voor ons bejaardenpension ,Roderlo'
vragen wij een

part-time

medewerkster

voor 2 morgens per week

en 1 lang weekend per maand

Leeftijd bij voorkeur tussen 20 en 40 jaar

Fam. Vrieselaar
Groenloseweg 12, Ruurlo
Telefoon 05735 -1740

Gevraagd:

halfwas slager
vijfdaagse werkweek

Bedrijfskleding vrij,

en goed loon

Albers A&O
Vorden Tel. 1232

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2!/2 uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
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

schilderijeri.
Snelle levering.

IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN,

PRENTEN EN GRAVURES
UIT DE 18e EN 19e EEUW

O
LITORAMA
DORPSSTRAAT 8,

VORDEN

'T GRINTHUYS
KERKSTRAAT 8,

DIEREN
Tel. (08330) 16006.

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.

A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

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*

Citroëndealer

RUESINK RUURLO
DOOR INRUIL VERKREGEN

De zon is doorgebroken
wij zijn er klaar voor

vele „zonnige"
aanbiedingen! !
, ,Zonnejurkjes'' vanaf 39,50
T-ShlrtS V-hals z.m. div. kleuren 7,75

Zomerjurkjes- en pakjes
met en zonder mouw vanaf 69,00

En dan een hele grote kollektie BAD- en
STRANDKLEDING van TRIUMPH
en TWEKA

RUURLO

Maandags gesloten - Woensdag de hele dag open - Vrijdags koopavond

1977
Citroen CX 2400 Pallas
autom.
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen CX Club Break
Citroen GS Club 2 x
Citroen 2CV6 2 x
Simca 1100 GLX 4-deurs
VW Passat LX
Toyota Corolla 30
Fiat 128

1976
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen CX 2200 D
Citroen G Speciaal Break
Citroen G Special
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen 2CV4
Citroen 2CV6

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

Citroen 2CV4 Special
Austin Mini 1100 Special
Peugeot 304
VWGolf

ica 1100GLSTourist

1975
Citroen Dyane 6«roën 2CV4

roën G Spec. 2x
VW Passat Stationcar
Renault 4 2x
Alfa Sud
Dyane 4
Renault 16 TS
Alfa Sud Ti

1974
Citroen GS Club Break
Citroen Ami 8
Peugeot 204

Fiat 127
VW Passat
Renault4
Simca 1100 Spec.
Citroen 2CV4
Morris Mini

1973
Citroen AK 400
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen Ami Super
Simca 1100 Spec.

1972
Citroen Dyane 6
Citroen Dyane 4 2 x
Citroen 2CV4
Simca 1100 LE
Peugeot 204

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

ZOEKT U EEN EXCLUSIEF RUSTIEK MEUBEL
IN HET BETERE GENRE

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

Onze kollektie bestaat uit:
Gedisselde meubelen, geloogd en in de was gezet eiken.

Groenlose kasten, rundlederen bankstellen.
En ook kan aan speciale wensen in onze

fabriek worden voldaan.

18% KORTING op de meeste meubelen

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. Telefoon 05752-1216
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Goede en voordelige dames-
confectie koopt men bij de
grote matenspecialist.
CONFECTIEBEDRIJF

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

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.

Rustiek
eiken tuinmeubels

Prachtig
gelakt houten
tuinmeubels
voor goede kwaliteit en
smaak naar

Tuincentrum „De Vonder-
kamp", Uselweg 20, Vierak-
ker. Tel. 05750-20743.

Helmink
Vorden

Zutphenseweg -Tel. 1514

5 juni begint de verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur.

Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vordert.
Telefoon 2367.

jongensspul
Ijzersterke katoenen

Westley shirt, kontrast-
stiksels.

Maat 140 22,90
Denim Westley jeans met

grote klepzakken,
maat 140 39,75

Fortex - Selektieve Groep
van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

A.S. MOEDERS
In de zevende maand moet u alles voor de komst
van uw baby in orde hebben. Een waslijst met
artikelen heeft u in huis; nu alleen nog een keus
bepalen, waar u alles gaat kopen. Wij willen u
daar graag bij helpen. Wat u bij ons kunt ver-
wachten:

1. een totaal assortiment BABY-MEUBELEN
EN TOEBEHOREN

2. een grote kollektie KINDERWAGENS
3. SCHERPE PRIJZEN

want we werken zonder personeel, doch met
100% service en deskundig advies.

4. Reserveren ZONDER RISICO; d.w.z. in be-
paalde gevallen nemen wij alles terug.

5. GRATIS BEZORGEN van de uitzet in heel
Nederland.

6. Alles uit voorraad leverbaar!
Komt u eens kijken bij:

Landeweerd - Zutphen
Laarstraat l - volop parkeerruimte - 100 meter
van de Miro - Tel. (05750) l 43 94.

Tennis collectie 78
Zo juist ontvangen
Met leuke, nieuwe modellen
Kom, vrijblijvend, eens kijken
Nu de meeste keus

tennisrackets in de betere merken
o.a. Pinguin, Park-Leich, Slazenger.

at.
Gratis proefnummer
van het maandblad
TENNISSPORT
om mee te nemen.

Jacht- en sportartikelen
Zutphenseweg 9, Vorden.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

Perkplanten te koop a 20 cent
Zelledijk 12, Varssel, Hengelo
(Gld.)

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

Servicestation - Automobielbedrijf

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30, Vorden. Tel. 05752-1840

• Diesel - Benzine
• B.K. - L.P.G.
• Castrol Oliën
• Automaterialen-shop

Vakkundige reparatie van
alle merken auto's
Controlebeurten, olieverversen en
doorsmeren

Inbouwstation auto-gas-apparatuur

Wilt u overgaan van benzine op gas?
Wij maken voor u graag vrijblijvend een offerte!

Erkend B.K. en Land i Den Hartog
L.P.G. inbouwstation

VORDEN - TEL. (05752) 1381

poster

Coveco is een groot en goed bedrijfin de vlees-
verwerking, waar dit jaar door toename van
het werk nog veel mensen gevraagd worden.
Een aantal voor direkt, maar ook een aantal
in augustus/september.
Zowel mannen die al jaren ergens de kost ver-
dienen maar wel eens wat anders willen en
vrouwen die licht werk voor hele dagen
zoeken, als jongens die tot vleesvakman op-
geleid willen worden volgens een erkend
leerlingstelsel.
Werken bij Coveco biedt méér dan werk al-
léén, maar daar is deze advertentie te klein
voor. Daarom hebben we het hele verhaal
over werken bij Coveco en wie we daarvoor
willen hebben verteld op een poster die u be-
slist op z'n minst gelezen moet hebben....

Vraag'm aan.
Vul de bon in en stuur 'm in een gefrankeerde
envelop op aan Coveco, Parallelweg 21,
7271 VB Borculo, ter attentie van de afdeling
Personeelszaken.

Adres:

Woonplaats:

Tclcfoonn

Opleiding:

lenden aan

Coveco N.V. ,
Parallelweg 21.

7271 VB Borculo.
afd. Personeelszaken.

Invullen en in
^mw ,̂ _̂ — — gefrankeerde envelop

OfhaaTmop.
U kunt natuurlijk ook even langs komen. Van
maandag tot en met vrijdag zijn we de hele
dag open tussen half negen en vijf uur.
De afdeling Personeelszaken heeft een poster
voor u!

Coveco N.V., Parallelweg 21,
7271 VB Borculo, tel. 05457 - 28 85,
afdeling Personeelszaken.



Reklame vrijdag en zaterdag:

WK 78 taart
een lekker hapje bij de buis

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:

ZWANENHALZEN

Haal nubij de Rabobank
het spaarvarken

met echte ingebouwde radio!

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.

Het Rabobank spaaryarken
met ingebouwde radio:

Ik
kost

maar
voor iedereen die"al

bij de Rabobank spaart
of daar nu mee begint en

f. 25,- inlegt. Nieuwe spaarders
krijgen bovendien f. 7,50

spaarpremie kado!
batterijvakje 1 L- spaar vakje

Met het radio-spaarvarken ontvangt u de midden-
golf: Het wordt kompleet met batterij geleverd.

ATTENTIE:
deze speciale aanbieding geldt
uitsluitend zolang de voorraad strekt!

ZIMEL'KIË IJEF!
De zemel is het vliesje dat de tarwekorrel omsluit.
Niet denken: dat is de verpakking - die gooien we weg!
We zouden wel gek zijn.... Die zemel zit namelijk vol ijzer
en B-vitaminen en vooral aktiveert de zemel onze stoel-
gang; dat is erg belangrijk. De zemelen zitten in alle
tarwebroden van uw Echte Bakker.

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden

Voor jongens
vanstavast

Jack met extra grove ritsen
en kontrast-biezen.
Maat 140 29,75

Streepshirt in diverse
kleuren, met borstzakken.

Maat 140 25,50

Fortex - Selektieve Groep
van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

Heren zomewpantalons
grijs, beige en liqjjtf blauw

Reeds vanaf

tcKtiel en mode

/cheeldermcin
raadhuisstraat tel 1367 vorden

Tenen opvouwen alstublieft
Als dat zou moeten met schoenen passen
kwam er van prettig lopen niks terecht.
Kies gewoon lekker zittende schoenen,
speciaal goed voor uw voeten bij Wullink

WULLINK Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

Voor aktuele kindermode naar

RUURLO

Grote sortering kinderkleding
Jurkjes en rokjes (ookiangu.a 15,00
Blousjes en truitjes vanaf 5fOO
Diningpakjes vanaf 39,50
T-shirts en sweaters ect.
Nylon jackets vanaf 15,00

Iedere woensdag
speciale kinder-aanbiedingen

Maandags gesloten - Woensdag de gehele dag open -

Vrijdags koopavond tot 9 uur

Extra voordelige
aanbiedingen
1 grote Bloemkool l f 89

1 bakje aardbeien l r

Maroc sinaasappels 10 grote

Verse snijbonen gesn 400 gr

Weekendaanbieding bloemen

1 gemengd Zomerboeket . .

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

i î i n j
HELM/N*

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Rabobank
geld en goede raad

HOilt geschaafd - geploegd

f 15,90
Toonzaal keukens
•eerste soort 21 mm dik nu slechts per m2

massief eiken keuken 2.60 m.

fmet koelkast slechts

hout formica

moderne uitvoering 2.70 m. met koelkast,
oven, kookplaat en X

afzuigkap slechts ....... T

in 4 uitvoeringen.

Idem 2.80 m.

Idem 300 m.

f 3975,-
f4185,-

ook leverbaar in massief eiken landhuisstijl,
tegen dezelfde prijzen.

Kunststof keuken
groen hoekopstelling

180 x 190 cm. slechts

Harmsen Vorden

VOLLEYBALVERENIGING

„DASH" VORDEN

De herenafdeling van DASH zoekt voor het nieuwe seizoen
in verband met het vertrek van enkele spelers (studierede-
nen)

versterking vanaf 8 jaar.

Aanmelding nieuwe leden bij mevr. R. Aartsen, Stations-
weg 12, Vorden. Tel. 1427.

DASH heeft afdelingen voor pupillen,
aspiranten, junioren en senioren
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Burg. Vunderink: "Saamhorigheidsgevoel
bevolking heeft ons getroffen"
Alvorens dinsdagavond tijdens de raadvergadering te Vorden met de agendapun-
ten werd begonnen werd het woord gevoerd door Mr. R.A. v.d. Wall Bake (WD).
Hij had alle waardering voor de wijze waarop in deze gemeente de officiële
ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis is gevierd.

Voorts liet hij de afgelopen vier jaren inh
het kort de revue passeren. "Wij kunnen
zeggen dat we deze raadsperiode als
team hebben beëindigd. Door de raad en
vooral door het college is bergen werk
verzet en ik hoop dat straks de nieuwe
raad ook eenstemmig vele besluiten zal
nemen inhet belang van de gemeente".

inrichting van het interieur. Hij vond het
treffend dat in deze schaal de verschil-
lende "kleuren" die in de raad zitten zijn
verwerkt.

Namens de raad bood de heer v.d. Wall
Bake een schaal aan, welke is te ge-
bruiken voor het inzamelen van de stem-
briefjes. Burg. Vunderink vond het
cadeau een waardevolle bijdrage aan de

Nog even inhakend op de feestweek zei
Burg. Vunderink bijzonder getroffen te
zijn door het saamhorigheidsgevoel van
de Vordense bevolking. "Het heeft ons
gefrappeerd hoeveel mensen zich be-
langeloos hebben ingezet om de feest-
week tot een succes te maken", zo sprak
hij.

23 woningen in plan
Haverkamp
De raad van Vorden besloot dinsdag-
avond een exploitatieovereenkomst te
sluiten met Projektbouw Arnhem B.V.
Deze firma heeft het binnenterrein
aangekocht gelegen tussen de Burg.
Galleestraat, Insulindelaan, Stationsweg
en Molenweg. Men wil hierop in totaal
23 woningen realiseren. De heer J. Bosch
(P.v.d.A.) was verheugd dat het college
in de overeenkomst en paar voorwaar-
den heeft laten inbouwen zodat ook
Vordenaren die een huis zoeken "aan de
bak kunnen komen". Hij hoopte verder
dat dit (naar hij meende eerste) maar
ook het laatste voorstel aan de raad was.
"Wij zijn voorstander van het voeren van
aktieve grondpolitiek met andere woor-
den dat de gemeente zelf koopt en
verkoopt", aldus de heer Bosch.

Raad niet erg te
spreken over bestuur
St. Antoniusscholen
De raad van Vorden heeft dinsdagavond
besloten om ƒ 9.365,- beschikbaar te
stellen ten behoeve van het aanschaffen
van meubilair en ontwikkelingsmate-
riaal voor. de R.K. kleuterschool. Een
bedrag van ƒ 3.302,58 moet het school-
bestuur zelf betalen. De raad had

overigens behoorlijk kritiek op het be-
stuur van de Katholieke Stichting Sint
Antoniusscholen "Kranenburg-Vorden".
De heer A. Ploeger (P.v.d.A.) was
bijzonder teleurgesteld dat het school-
bestuur zich niet aan de spelregels heeft
gehouden (de benodigde materialen wa-
ren namelijk al door het bestuur aange-
kocht alvorens de raad fiat had gegeven).
De heer Ploeger noemde deze handel-
wijze zeer onelegant. De wethouder van
onderwijs de heer H.A. Bogchelman
beaamde dat deze gang van zaken geen
prettige samenwerking tussen gemeente-
bestuur en schoolbestuur bewerkstellig-
de.

De heer L. de Boer (vordens Belang) zag
gesprekken tussen het college en school-
bestuur niet meer zitten. "Het is nu al de
vierde of de vijfde keer dat de gemeente
het aan de stok krijgt met dit school-
bestuur", zo sprak de heer de Boer. Hij
wees erop dat het parochiebestuur een
vrij dikke vinger in de pap van het
schoolbestuur heeft. Hj deed een beroep
op het college om dan maar eens met het
kerkbestuur te gaan praten. "Wellicht
zal het schoolbestuur dan beter gaan
funktioneren". De heer Lichtenbarg
(CDA) wees erop dat schoolbestuur en
kerkbestuur niets met elkaar hebben te
maken. "Het zijn twee afzonderlijke
instellingen", zo sprak hij waarna de
heer de Boer erop wees dat het kerk-
bestuur met twee man in het school-
bestuur is vertegenwoordigd. "Dus de
invloed van de kerk is wel groot", zo ze

de heer de Boer tegen collega Lichten-
berg. Laatstgenoemde deed er verder
maar het zwijgen toe. Wethouder Bog-
chelman zei best met het kerkbestuur te
willen praten. Burg. Mr. M. Vunderink
was van mening dat het college op een
verkeerd spoor zit wanneer met het
kerkbestuur zal worden gesproken. "In
elk geval zullen we ons beraden hoe we
de zaken zullen aanpakken".

Zwemclub druk
voor Pretty markt
De Vordense zwem- en poloclub organi-
seert elk jaar in het kader van het
VVV-zomerprogramma een grote pretty-
markt, die zich altijd in een goede
publieke belangstelling mag verheugen.
De opbrengst van deze markt kan de

Voetbalvereniging "Vorden" heeft tekort
aan jeugdleiders
Tijdens de voorjaarsvergadering van de voetbalvereniging "Vorden" deed voorzitter
F. Scharrenberg een beroep op de leden zich beschikbaar te stellen als leider voor
de junioren en/of pupillen. "Wij kampen met een ontstellend tekort", zo sprak hij.

Wat bertreft de resultaten van het
afgelopen seizoen deelde hij mede dat
her vierde en zesde elftal zijn gedegra-
deerd, terwijl de B2 junioren kampioen
zijn geworden. De heer Peppelman werd
dank gebracht voor zijn werk t.b.v. het
tweede elftal verricht. Trainer Spikkert
zal op 25 juli starten met de training van
het eerste en tweede elftal. "Vorden" in
inmiddels ook gestart met een afdeling

welpen (6-8 jaar) Hiervoor is veel animo.
Staande nam de vergadering vervolgens
een minuut stilte in acht ter nage-
dachtenis van de overleden leden: H.
Emsbroek, J. Koster, E. de Krosse en
Joh. Vriezekolk. Bij de bestuursverkie-
zing werden de heren D. Besselink en J.
Jansen herkozen. Als wedstrijdsekretaris
voor de senioren werd de heer H. Jansen
aangewezen.

Joilg

Eind deze week krijgt Jong Gelre bezoek
van zo'n 25 Katholieke plattelands-
jongeren uit Simpelveld (Zuid-Limburg).
Deze jongelui die zaterdagmorgen om
elf uur worden verwacht bij hotel Bloe-
mendaal zullen bij de leden van Jong
Gelre worden ondergebracht. Zaterdag-
middag zal een fietstocht worden ge-
maakt naar kasteel Vorden, Linde,
Onstein en het Medler. Tevens zal een

bezoek worden gebracht aan de tuinen
van de Wiersse. Zaterdagavond is er een
feestje bij café Schoenaker. Zondagmid-
dag heeft Jong Gelre nog een verrassing
voor de Limburgse gasten in petto. Op 5
en 6 augustus brengt Jong Gelre een
tegenbezoek aan Simpelveld. Op 23 juni
organiseert Jong Gelre een barbecue-
avond.

Komend weekend Deldens volksfeest
De bewoners van het buurtschap Delden hopen dat de fraaie weersomstandigheden
nog een paar dagen zullen aan houden. Te beginnen op vrijdagavond wordt
zaterdag 3 juni namelijk het traditionele Deldense volksfeest gevierd en dan kan
men een beetje zon best gebruiken.
Het feest begint vrijdagavond in een
grote tent bij de familie Hummelink.
Leden van de Deldense buurtvereniging
zullen dan het toneelstuk opvoeren dat is
getiteld. "Amor richt zijn pijlen zelf',

zal Amor wat betreft het
worden afgelost door de buurt-

bewoners zelf. Op het feestterrein even-

vereniging uitstekend gebruiken, omdat
en de materialen steeds duurder worden,
terwijl "Vorden '64" een flinke duit op
tafel moet leggen voor de wintertraining
waarvoor het bad in Eefde een aantal
uren in de week moet worden afgehuurd.
De prettymarkt wordt dit jaar gehouden
op zaterdag 8 juli. Zaterdag 3 juni vindt
de laatste grote inzamelingsaktie plaats.
Zij die nog oude spullen (of wat voor
produkten ook) kwijt willen kunnen
2523 in Vorden bellen en het wordt
zaterdag graag bij u opgehaald, onge-
acht de afstand.

Elfde avondvierdaagse
Volgende week woensdag (7 juni) zal de
heer Sikkens namens de gymnastiek-
vereniging "Spart" voor de elfde keer de
Avondvierdaagse in Vorden organiseren.
Deze wandeltocht mag zich elk jaar in
een stabiele opkomst verheugen want
het aantal deelnemers schommelt altijd
zo rond de 800. De start is elke avond
vanaf de openbare lagere school tussen
18.30 en 19.00 uur. De afstanden
bedragen 3x15 en 1x20 kilometer,
terwijl de junioren elke dag vijf kilome-
ter minder behoeven af te leggen.

Door de organisatie zijn interessante
routes uitgestippeld. Zo zal onder meer
het oude doolhof nabij de Boggelaar
worden "aangedaan". Vanzelfsprekend
zullen de wandelaars de kastelen in
Vorden ook van dichtbij kunnen zien.
Zaterdagmiddag 10 juni wanneer de
deelnemers de laatste meters zullen
afleggen zullen de plaatselijke muziek-
verenigingen akte de présense geven.
Voor inlichtigingen en opgave van deze
avondvierdaagse kan men terecht bij de
heer A. R. Sikkens, Mispelkampdijk 48
(tel. 05752-1926).

Voetbal

plaats zal innemen. Verder staat op het
programma dogkarrijden, vogelgooien
en baanschieten.

Met medewerking van het dansorkest

eens bij Hummelink zullen dan de
bek^te volksspelen plaatsvinden, waar-
bij ^P vogelschieten een belangrijke

"Hurricane" kan er
worden gemaakt. In
van de Deldense b
dagen met twee
weten Henriëtte
Gotink.

^onds een dansje
n is het bestuur
ereniging dezer

;i uitgebreid te
have en Absie

Vordense voetballers boden gasten uit
Voorschoten attraktief programma
Het gebeurt niet vaak dat een vijfde
elftal van een voetbalvereniging in het
nieuws komt. Wel Vorden V had een
uitwisseling met het derde elftal van
SVLV uit Voorschoten. Voor deze gele-
genheid hadden de spelers van het vijfde
een apart clubblad uitgegeven, terwijl
een uitgebreid programma was vastge-
steld. Om u een idee te geven: bezoek
aan kasteel Vorden; bezoek aan de
Vordense revue; feestavond en diner in

't Pantoffeltje; terwijl het openluchtmu-
seum "Erve Kots" werd bezocht. Naar
wij hebben vernomen waren de gasten
uitermate te spreken over deze ontvangst
in het achtkastelendorp.

Ouderavond
"De Vordering"
groot succes
In een tot de laatste stoel gevulde
gemeenschapsruimte van de school za-
ten ruim 120 ouders en buren van de
school te wachten opd e opvoering van
de jeugd musical: "Het vreemde song-
festival", die gebracht zou worden door
de kinderen van de 5e en 6e klas. Wat de
ouders te zien kregen, was een werkelijk
voortreffelijke show, waarin sprankelen-
de frisheid en echt akteertalent hoogtij
vierden. Veel ouders spraken na afloop
hun verbazing uit over de genoemde
kwaliteiten van spelers en speelsters. In
de weken vooraf waren door de leer-
krachten en oudercommissie coulissen
in elkaar gezet en beschilderd tot een
werkelijk fantastisch decor.

Na de musical werden de ouders in
groepjes van vijf verdeeld. Elke groep
kreeg een invullijst. Dat was tevens de
start van een bezichtigings- en puzzel-
route door de hele school. In alle klassen
was namelijk een tentoonstelling inge-
richt van handenarbeid- en tekenpro-
dukten. Puzzelend kon men door de her
en der in de school opgehangen op-
drachtkaarten uit te voeren. U weet
ongetwijfeld dat kinderen luidruchtig en
fanatiek kunnen zijn, maar als ouders
eenmaal losbarsten, kunnen ze er ook
wat van! Er heerste een zzer gezellige
sfeer. Het was soms lachen, gieren,
brullen geblazen, zeker bij de jeugd-
foto's van de leerkrachten, waarbij de
juiste namen gezocht moesten worden.
Tijdens het bezichtigen van de tentoon-
stellingen kon ieder naar believen koffie
gebruiken.

De avond werd besloten met een lied,
gezongen door de leerkrachten, die zich
in een oranje shirt met het school-
embleem hadden gestoken.

Wegens plaatsgebrek moesten de/e
week enkele artikelen blijven liggen tot
de volgende week.

Redactie

KERKDIENSTEN
Herv. kerk te Vorden

Morgendienst 9.30 UUR
Op de Ie en 3e zondag van de maand is er ook
een avonddienst om 19.00 uur.
U bent er hartelijk welkom.

Voor

tuinmeubelen
en parasols
natuurlijk... naar

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Voor lekker
en gezond brood

moet u bij de warme bakker
zijn

Probeert u het maar eens!

WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U

Weekend reklame
Diverse soorten

vlaaien

Gevraagd:

een winkelmeisje
Bakkerij

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Het bestuur van de
PEUTERSPEELZAAL

OT EN SIEN
deelt mee, dat peuters voor het

nieuwe schooljaar
kunnen worden opgegeven.

Als u nog goede gebruikte kinderkleding (tot 10
jaar) over heeft kunt u dit aan ons kwijt. Om met
de opbrengst ervan voor de peuters eens iets
extra's te doen, willen wij dit op de braderie ver-
kopen.
Ook doet u ons en de peuters een plezier met
goed onderhouden speelgoed.

Secretaresse: A. H. M. Kooi-van Werven,
De Bongerd 36, tel. 05752-2397 b.g.g. 05752-
1820.

Grote sortering

D ZWEMBROEKEN
U ZWEM VLIEZEN
D DUIKBRILLEN
D ZWEMBANDEN
D SNORKELS

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Wie heeft vrijdag ons mon-
sterboek „geboortekaarten"
opgehaald verzoeke dit met
spoed terug te bezorgen. Wij
zitten er dringend om verlegen
want er worden meer kindjes
geboren in Vorden.

de tuinen van
De Wiersse
Vorden

open op zondag
4 juni
van 10-17 uur

Entree f 2,50 p.p.
Gratis parkeren!

PERKPLANTEN
o.a. salvia's
afrikanen
agratum
petunia's
garaniums
e.v.a.

Huitink, Ruurloseweg 60,
Kranenburg, Vorden.

Adverteren

doet
verkopen

VOOR41 UW modieuze pullovers
en T-shirts

vindt u bij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514



Een vakantie zonder koffer?
Natuurlijk hoeft dat niet.
Wullink heeft voor u een ruime sortering
en onze prijzen beginnen al bij / 20,-

WULLINK Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

Sterke
troeven voor

rke jongens
Surfing sweatshirt met

koord en 2 zakken,
in maat 140 35,-

Onverwoestbare Westley
canvas jeans. Met klep-

zakken op de achterkant.
Maat 140 42,50

Fortex - Selektieve Groep
van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Gratis af te halen dunne
varkensmest. Tel. 1602.

Jagerschoppen 4
YYFrisse zomerwijn. Per liter *•* j**»-7

^ Bij 6 flessen T-shirt kado
Bij 3 flessen Moezelglas kado

Rode en witte tafelwijn
i osVan het huis Gaillard. Per fles *J)**J

Whisky Highland Queen
NU 12,"5
Jonge Bokma 12,75
Jonge Florijn 11,95
Sandeman Sherry 5,95

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

Sport- en
trimschoenen

voor de avondvierdaagse

Volop voorraad bij

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

OPROEP
rbereiding van

aan Vordense ingezet*
die willen meewerken aan de'

een Vordei
Gemeenschap-sociëteit
(in het Dorpscentrum)

Uw naam en adres voor 10 juni a.s. in mijn brie-
venbus (laten) deponeren en U ontvangt nadere
uitleg.

S. Kulsdom, Nieuwstad 59

Wilt U
de grote hitte voor zijn
Plaats dan nu een
BUITENZONWERING

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

* Vakkundig
en gratis geplaatst

* Uit voorraad leverbaar

* Aantrekkelijke prijzen

UW ZAAK

ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE

Speciale aanbieding

Zwaar massief eiken ITlilTUSet

in langwerpige, ovale en 6-kantige uitvoering

Nu slecht.
^ QO (zolang de

ZIE ETALAGE

voorraad strekt)

ZIE ETALAGE

Begin het voorjaar goed. l)t
mee aan Fiets Oké. Laat nu uw
fiets nakijken en zonodig repa
reren. Uw vakman doet 't goed en snel
Met verantwoording in hrt i
Oké rapport en Fiets Oké sticker
als bewijs dat uw fiets weer tiptop in
orde is. Vraag de folder!

f iets oké!
Ffcto Ofeé-

Veilig Ver keer Nederland

Uw Fiets Oké-vakman _

FIETSBEDRIJF Tragter
Zutphenseweg - Vorden

weekend
wonder

Marsan
weelderige pracht
100% zuiver scheerwol
Wat wilt u nou nog meer
over de vloer
Deze marsan is pas een
waardevaste beleggingstip
400 cm breed. Per str. meter

308,-
V

Shantung
Voornaam nylon velours.
Een schitterend tapijt dat
door behandeling met
Scotchgard makkelijker
is dan u denkt: antistatisch
en vuilafstotend. 400 cm
breed per str. meter

179.-

Siësta
Tapijt dat tegen een stootje
kan? Siësta is 'n solide
nylon tapijt. Handig en
uiterst voordelig. En kleuren
(6) genoeg om er 't hele
huis mee te beleggen.
400 cm breed per str. meter

86.50

adyiseurSX
voor't beteié'woningtextiel!

VORDEN

Parket
Recht-toe-recht-aan hout,
wat is er mooier! Kies voor
essen, eiken, antiek eiken,
kambala en tarkwood.
En laat u dan even tonen
hoe gemakkelijk u zelf dit
Zweedse lamelparket kunt
leggen. Zo spaart u véél
geld.

V

WIN UW
ITTKLEUREN-TV

' TERUG.
SPANNENDE WEDSTRIJD
ROND DE WK-VOETBAL

Als u nu een ITT kleuren-TV koopt maakt u kans het
volledige aankoopbedrag terug te ontvangen.

Uw ITT dealer weet er alles van.

AV.VAV..v.v.vCv.

WERELD TECHNOLOGIEITT
Radio- TV- grammofoonplaten-speciaalzaak

Oldenkamp'ti
Stationsweg 1 Vorden Telefoon 2577
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