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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Het college van B&W te Vorden heeft de raadsleden een drietal lusten toegezonden
met daarin vermeld de voorzieningen die de komende tijd moeten worden getroffen
Op lust A van de kapitaalswerken wordt aangegeven welke voorzieningen op korte
termijn gerealiseerd dienen te worden.

Zoals reeds bekend moet op het terrein
van het voormalige jeugdcentrum een
parkeerplaats komen. Het fietspad naar
het /.wembad moet worden verbeterd.
Het bestuur van het zwembad "In de
Dennen" heeft een plan klaar voor
verdere renovatie van het bad. De kosten
worden geraamd op ƒ 1.100.000,-. Na
renovatie wordt het jaarlijkse tekort
geraamd op ƒ 288.000,-. In de primi-
tieve begroting voor 1979 is een bedrag
van ƒ 92.000,- geraamd zodat een meer-
dere last van ƒ 196.000.- resteert. In
verband met de/.e grote budgettaire last
/.ij n de/e bedragen als volgt gesplitst. Op
li j s t A: verbetering kleedgebouw, tech-
nische installatie etc. Kosten naar ra-
ming ƒ 800.000,-. Meerdere budgettaire
last / 110.000,- per jaar. Op lijst B (dat
is de lijst van werken en voorzieningen
van iets mindere urgentie) staat de
aanleg van een instruktiebad. Kosten
naar raming./ 300.000,-. Meerdere bud-
gettaire last ƒ 86.000,- per jaar.

Verder staat op lijst A dat de woonver-
trekken van de woning van burgemees-
ter Vunderink te klein zijn. De garage-
berging biedt te weinig ruimte. B&W
gaan uit van een kostenraming van

ƒ 85.000,-. Door de toename van werk-
zaamheden op de sekretarie is het nood-
zake l i jk dat er één medewerker bij moet
komen. De binnendienst van de gemeen-
tewerken moet uitgebreid worden met
een opzichter. Vervanging van één
brandweerauto is nodig. De Deldense-
weg. Hamminkweg. Tolweg, Okhorst-
weg en Polweg moeten verbeterd worden
evenals het eerste gedeelte van de Riet-
huisweg. Na aftrek van subsidie worden
de kosten geraamd op ƒ 310.000,-. Het
bestuur van de jeugdsociëteit wil dat er
een jeugdleider wordt aangetrokken.
Volgens B&W heeft een jeugdleider in
Vorden alleen geen volledige dagtaak.
B&W willen onderzoeken of meer ge-
meentes in de omgeving samen één
jeugdleider kunnen aantrekken. Voorlo-
pig is wel een bedrag van 250.000 gulden
gereserveerd. Verder is urgent dat de
binnensportakkomodatie wordt uitge-
breid. Ook zal tot de aanleg van een
nieuw centraal antennesysteem moeten
worden overgegaan.

Op lijst B (iets mindere urgentie) staat
onder andere de verbetering van de
Deldensebroekweg vermeld, terwijl ver-
moedelijk in 1981 de Schuttestraat

gerekonstrueerd moet worden. Rond die
tijd zal de Enkweg geasfalteerd dienen te
worden. Hoewel de kern van de Kranen-
burg te klein is voor riolering in het
kader van het kleine kernenplan van het
Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland
zullen B&W toch zoeken naar een uit-
voeringsmogelijkheid. De grondgesteld-
heid in de Kranenburg is namelijk on-
gunstig voor de werking van een riool-
systeem met beer- en zinkputten. De
mini-trekker van de gemeente zal in
1982 vervangen moeten worden. De uit-
voering van het Komplan. waaronder
verbetering Marktplein en Zutphense-
weg wordt op een kwart miljoen ge-
raamd.
Op lijst C staan werken, die hoewel
wenselijk niet tot uitvoering kunnen
komen. Hiervoor worden' drie argu-
menten aangevoerd te weten: er moet
nog een nader onderzoek plaats hebben;
de financiële middelen ontbreken; de
wenselijkheid manifesteerd zich niet op
korte termijn. Op deze lijst staat dat
onderzocht zal worden of het mogelijk is
om tot verbetering van de geluids-
instal la t ie in de raadszaal te komen.
Voorts zal ƒ 100.000,- gereserveerd
moeten worden voor warmte isolatie die
aangebracht zou moeten wordne in het
gemeentehuis en bijgebouwen. Voor het
vcrkecrsondcrzoek wordt voorlopig
/ 300.000,- gereserveerd. Ook wordt
3(X).0(X) gulden opgevoerd voor een
eventuele aanleg van een parkeerterrein
bij zwembad en voetbalveld. De nood-
zaak daarvan moet nog nader worden
vastgesteld. De drie prioriteitenlijsten
staan ter discussie tijdens de raads-
vergadering van juni.

Twee maal 50-jarig huwelijk

Op 31 mei zijn er te Vorden twee 50-
jarige huwelijken te vieren.
Allereerst zijn dat H. Arfman (Hendrik)
78 jaar en J. A. Arfman-Geltink (Jo-
hanna), 71 jaar, woonachtig aan de
Zutphenseweg 43. Ze hebben 3 kinderen
en 7 kleinkinderen. Na eerst een land-
bouwbedrijf te hebben bezeten op de
Brandenborch, zijn ze in 1966 in het
dorp komen wonen. Hun hobby's zijn
voornamelijk tuinieren en fietsen.

Het tweede huwelijk betreft het paar F.
W. Silvold (Willem), 76 jaar en L. Sil-
vold-Ellenkamp (Bertha), 79 jaar aan de
Raadhuisstraat 17. Ze hebben tot 1975
een boerderij gedreven in Varssel ("de
Mosholmelte") en zijn daarna naar het
dorp verhuisd. Ze hebben l zoon en 3
kleinkinderen. Tuinieren en knutselen
zijn de hobby's van de bruidegom,
terwijl zij graag mag handwerken.

Fancy-fair en
rommelmarkt
"De Bezige
Evenals vorig jaar zal de jeugdvereniging
"De Bezige Bij" op de Kranenburg dit
jaar een fancy-fair en rommelmarkt
organiseren. Deze zal gehouden worden
op de tweede Pinksterdag. De fancy-fair
wordt in zaal Schoenaker op touw gezet,
men kan er allerhande prijzen winnen
met bal- en busgooien, rad van avon-
tuur, schieten, kegelbaan, popraden
enz. De rommelmarkt is buiten de zaal.
De jeugdvereniging wil proberen haar
kas te spekken om zodoende allerlei
activiteiten te kunnen ondernemen, on-
der meer op kamp gaan enz. Op vrijdag
l juni zal men een huis-aan-huis actie
houden om allerlei spullen en rommel op
te halen.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Pinksteren, de verjaardag van de kerk.
Vijftig dagen na Pasen wordt in Israël
het Pinksterfeest, het Weken-feest ge-
vierd: het feest van de tarwe-oogst én
van de wetgeving - de onderwijzing op de
berg Sinaï. Het woord, "de naam"
Pinksteren is dan ook gewoon een tel-
woord en betekent in het grieks 50e. Na
het joodse Pasen worden 7 weken, 49
dagen geteld en dan komt.^^ vijftigste
dag, Pinksteren. Op het jol^l Pinkster-
feest gebeurt wat we plegen te noemen:
de uitstorting van de Heilige Geest. De
begeleidende tekenen zijn vuur en wind.
Toen, ja toen werd de oogst binnen-
gehaald van Jezus Christu^die zichzelf
als tarwe-korrel in de a^Pl gegeven
heeft en Gods wil geopenbaard. Toen,
kun je zeggen, toen werd de kerk
geboren! Ja, de kerk is niet van giste-
ren... De kerk, de Kuriakè (k.r.k.), de
gemeenschap van en rondom de Kurios,
de Heer Jezus Christus heeft al een lange
geschiedenis achter zich en heeft toe-
komst voor zich. Daar zorgt God zelf
voor, door Zijn Geest. Elk jaar opnieuw
vieren we blij van hart de verjaardag van
de Kerk.
De jaarkring brengt ons in zijn keer
de allerschoonste vreugde weer,
omdat de Geest des Heren wordt
op zijn discipelen uitgestort.

Wij roepen God de Vader aan,
de Zoon, uit 't Graf weer opgestaan,
de Heil'ge Geest, die ons geleidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

(Liedboek voor de Kerken: Gezang 236:
1,7)

Pinkster- kerkdiensten.
In alle parochies en gemeenten worden
tijdens de Pinksterdagen, zondag 3 juni
en maandag 4 juni Pinksterdiensten
gehouden. De rubriek Kerkdiensten in
dit blad geeft u een overzicht daarvan.
Bij een enkele kerkdienst willen we nog
graag een opmerking maken en nadere
aankondiging geven.

Pinksterdienst voor jong en oud.
Op de vroege morgen van de Ie Pink-
sterdag (om half negen al) wordt in de
Hervormde dorpskerk te Vorden een
Pinksterdienst gehouden, waarin jong
en oud zeer welkom is. Aan deze dienst,

Gemeentenïeuws
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 burgemeester 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 onder-
werpen aan de orde:
1. Collectevergunningen;
2. Tervisie-ligging stukken Gewest Mid-
den-IJssel.

Burgemeester en Wethouders hebben de
volgende collectevergunningen afgege-
ven:
periode 21 mei 1979 t/m 2 juni 1979
t.b.v. het Ned. Rode Kruis; periode 4

juni 1979 t/m 10 juni 1979 t.b.v. de
Nationale Collecte Alcoholisme. Daar-
naast hebben B&W aan de muziek-
vereniging "Concordia" vergunning ver-
leend om op zaterdag 9 juni te venten
met hanen.

B&W maken bekend dat ter gemeente-
secretarie (afd. 1) stukken ter visie
liggen die betrekking hebben op de d.d.

o juni 1^/9 te houden vergadering van
de Gewestraad. Deze vergadering zal
worden gehouden in de kantine van het
Gemeentelijk Energie en Waterleiding-
bedrijf (G.E. W.B.) Zutphenseweg 51006
te Deventer en zal om 20.00 uur aan-
vangen.
De volgende punten staan op de agenda:

- Woningbouwprogrammering;
— Regionaal Economisch Bureau -

Sociaal-Economische Advies Com-

missie;
Deelname gemeente Lochem aan
sociaal-economische aktiviteiten +
begrotingswijziging;
Formele aanpassing regeling presen-
tiegelden en vergoedingen t.b.v. de
leden van het Algemeen Bestuur van
de Districtsgezondheidsdienst en het
Algemeen Bestuur van de Regionale
Brandweersamenwerking van het
Gewest Midden-IJssel.

ook wel eens Pinksterjubel genoemd,
hopen mee te werken: de zondagsschool,
de Jeugdkerk en ook het Vordens Jeugd-
koor "Inter Christ" samen met het
combo. Het belooft een Pinksterdienst te
worden met veel afwisseling, verschillen-
de stemmen en feestelijke liederen. Voor
deze vroeg-dienst op Pinksterzondag
worden liturgieën gestencild en uitge-
reikt. De Pinksterdienst begint daarna
en wel om tien uur, in de dorpskerk ook.
Voor deze Pinksterdienst worden dit
keer geen liturgieën gestencild, omdat
alle liederen die gezongen worden ge-
makkelijk te vinden zijn in het Liedboek
voor de Kerken, (met de muziek, de
melodie er nog bij!) We vragen daji ook:
wilt u het Liedboek meebrengen om mee
te kunnen zingen in de Pinsterdienst van
tien uur. Tijdens de Pinksterdagen is de
collecte bij de uitgang bestemd voor het
werk van de Zending. Dit jaar is nodig
10,4 miljoen gulden, dat is 8% meer dan
vorig jaar.

Gezamenlijke Pinksterdienst.
Op de morgen van de 2de Pinksterdag
wordt er een gezamenlijke Pinkster-
dienst gehouden van de plaatselijke
Gereformeerde kerk en de Hervormde
gemeente en wel in de Hervormde kerk
in ons dorp.

De dorpskerk twee dagdelen geopend.
In de zomermaanden juni, juli en augus-
tus is de Hervormde dorpskerk te
Vorden twee dagdelen geopend voor
bezichtiging en ook als stilte-centrum.
En wel woensdagmorgen van 10-12 uur
en donderdagmiddag van 2-4 uur. Een
nieuw bord bij de toreningang zal ook
deze openingstijden vermelden aan gas-
ten en passanten en... ook aan gemeen-
teleden. Het is de bedoeling een een-
voudige boekentafel en leestafel in te
richten. De Kerkvoogdij is de gemeente-
leden zeer erkentelijk die als gastheer -
gastvrouw willen fungeren.

Regionale kerkedag te Arnhem.
Voor nadere informatie over en opgave
voor de geplande regionale Kerkedag te
Arnhem op zaterdag 9 juni (in het
Thomas a Kempis college van de Tho-
mas a Kempislaan) kunt u zich wenden
tot het adres van de Stuurgroep Gel-
derland: Zijpendaalseweg Sla, Arnhem.
Deze regionale Kerkedag te Arnhem wil
o.a. een aanloop zijn tot de landelijke
Kerkenconferentie in 1980.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bel-
len aan de grote voordeur.

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.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 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

POLITIE

tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 3 juni (Ie Pinksterdag) 8.30 uur
Pinksterdienst voor jong en oud, m. m. v.
Zondagsschool, Jeugdkerk, Vordens
Jeugdkoor met combo en Ds. J. C.
Krajenbrink; 10.00 uur Ds. J. C. Kra-
jenbrink, Pinksterdienst. (Voor deze
dienst: liedboek meenemen a.u.b.).
Maandag 4 juni (2e Pinksterdag) 10.00
uur Gezamenlijke Pinksterdienst. Ds. J.
Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

3 juni 10.00 uur Ds. Zijlstra; 19.00 uur
s. Wattél, Doesburg.

R.K. KERK VORDEN

Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur

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

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Sterringa.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen 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 NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
A. J. M. van de Berg, Didam, tel.
08362-1685; W. F. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908. Spoedgevallen 11.30-12.00
uur.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand juni: mevr. Takken-
kamp, tel. 2151. Graag bellen tussen
8.00-9.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den. 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 8.30-
9.30 uur. Spreekuren leidster bejaarden-
hulp: 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.
18.30-21.00 uur. Woensdagmiddag
voorlezen van 14.00-14.30 uur.



KERKHOFS SUPERMARKT
Nieuwstad 5 - Vorden

Tel. 05752-1232.
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Aan allen onze hartelijke
dank voor de zeer vele felici-
taties, bloemen en cadeau's,
die wij ter gelegenheid van ons
40-jarig huwelijksfeest moch-
ten ontvangen.

Joh. Nijenhuisen
W. Nijenhuis-

Kamperman
Ruurio, mei 1979
Eikenlaan 7

Wij willen iedereen hartelijk
danken voor de felicitaties,
bloemen en cadeau's, die wij
tijdens ons 25 jarig huwelijk
mochten ontvangen.

J. H. Bekken-Dieks
Vorden, mei 1979

Een ieder die er toe heeft bij-
gedragen om ons zilveren hu-
welijksfeest tot zo'n fijne dag
te maken zeggen we mede
namens de kinderen hartelijk
dank.

Ab en Gerritje Eskes-
Gaikhorst

Vierakker, mei 1979
School weg 14

Hierbij onze hartelijke dank
aan allen, die op welke wijze
dan ook, onze 40-jarige huwe-
lijksdag tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

H. Nijenhuis
G. Nijenhuis-

Klein Geltink
Vorden, mei 1979
Onsteinseweg 7

FONGERS
de fiets die

met z'ntijdmeefietst.
Barink, Nieuwstad 26

Uw tweewielerspecialist

Ook voor uw reparaties

Speel mee in de jubileum-
zegelaktie van de Vord. Wink.
Ver.

Misschien is één van de
achttien fietsen
dan voor U!

Zaterdag 9 juni a.s.
BAL voor gehuwden en
verloofden

Kwartet o.l.v. Ad van de
Hood
„DESCHUUR"
Hotel Bloemendaal,
Stationsweg, Vorden

Voor feestjes en partijtjes
Bel naar Disco-drive-in-show

VORDEN
met muziek voor jong en oud.
tel. 05752-2679 b.g.g. tel.
05753-2723.

Mest is viezigheid.
Maar doet wonderen waar hij
lijd (rader Cats)
Na een hapje varkensmest,
groeit uw gras weer opper-
best.
Gratis af te halen.
Henk Graaskamp, Ruurlose-
weg46, Vorden.

SPEEL MEE
in de jubileumzegelaktie van
deVord. Wink. Ver.
Misschien is één van de

achttien fietsen
dan voor U!

VOLKSFEEST DELDEN
15 en 16 JUNI

80 are kuilgras te koop bij A.
G. Schotman, Hamsveldse-
weg 10, Vorden. Tel. 6737.

Te koop: winkelinrichtingen,
o.a. toonbank, magazijnstel-
lingen, enz.
Vinotheek Smit.

Te koop: meisjesfiets 8-12
jaar. l bankstel en Queen
Anne kast. Tel. 1670.

Speel mee in de jubileum-
zegelaktie van de Vord. Wink.
Ver. Misschien is één van de
achttien fietsen dan voor U.

Te koop: 2 aquariums 125 x
45 x 45 in ombouw 50 x 30 x
30; l jalouzie 2.38 breed uitval
1.80 groen,
't Jebbink 34, Vorden.

Te koop: Oud Hollandse tuin-
molen. Te bevragen Het
Wiemelink 31, Vorden

Te koop: eetaardappelen.
W. D. Breuker, Almensèweg
58, Vorden.

PETER VAN ASSELT
en
DINY LANGWERDEN

trouwen dinsdag 5 juni 1979
om 14.00 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

Kerkelijk inzegening om 14.45 uur in de
Herv. kerk te Vorden door
Ds. J. C. Krajenbrink.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal Smit, Dorps-
straat 10, Vorden

Mei 1979
Vorden, Zutphenseweg 18
Bekveld, Hengelo (G.), Hoogenkampweg 20

Op dinsdag 5 juni 1979 hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te herdenken.

D. LINDENSCHOT
W. H. LINDENSCHOT-LENSINK

Receptie van 14.30 tot 16.30 uur in Hotel Bakker te
Vorden.

Nijlandweg l, 7251 KK Vorden

BEN MOMBARG
en
MARY POST

geven U, ook namens hun ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op donderdag 7 juni 1979 om 10.45 uur
in het gemeentehuis van Baarn.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den door pastoor C. Snelder in de paro-
chiekerk van de Heilige St. Nicolaas te
Baarn om 11.15 uur.

Vorden, Nieuwstad 3
Baarn, Zandvoortweg 51
Toekomstig adres: Braamkamp 335, Zutphen

Als U ons wilt feliciteren, dan bent U van harte
welkom op de receptie, welke gehouden zal worden
van 17.00 tot 18.00 uur in de zaal van Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24, Vorden.

In dankbare herinnering aan wat zij voor ons is
geweest, delen wij u met droefheid mee, dat na een
langdurig en geduldig gedragen ziekte in Canada is
overleden, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en grootmoeder

MARIA MECHELINA SCHOPMAN
echtgenote van Gerardus Bernardus Bouwmeister

op de leeftijd van 78 jaar.

Namens de familie:
G. Bouwmeister

Borculo, 26 mei 1979
Pr. Irenestraat 28

De begrafenis heeft plaatsgehad op dinsdag 28 mei
1979 op de R.K.-begraafplaats te Milliken (Ont.)
Canada.

Corr.-adres: G. Bouwmeister, Lee Ave, Milliken
(Ont.) LOHIKO - Canada.

Op zaterdag 9 juni a.s. hopen wij met onze kinderen
ons 12'/2-jarig huwelijk te vieren.

G. TE VELTHUIS
J.H.TE VELTHUIS-WEEKHOUT

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 17.00 uur in
zaal Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

7251 JX Vorden, mei 1979
Oude Zutphenseweg 10

Diep onder de indruk van de vele bewijzen van mede-
leven en waardering, die wij ter gelegenheid van ons
vijf en twintig-jarig huwelijksfeest ontvingen, bedan-
ken wij iedereen die, op welke wijze dan ook, er aan
heeft meegewerkt om dit feest voor ons onvergetelijk
te doen zijn.

R. OTTENS
A. C. OTTENS-SCHREUDERS

"het Enzerinck"
Almensèweg 60, 7251 HS Vorden

Op zaterdag 2 juni a.s. hopen wij ons 25-jarig
huwelijk te vieren.

G.H.KAPPERT
en
A. KAPPERT-BRUGGEMAN

Receptie van 19.30 tot 20.30 uur in zaal Smit,
Dorpsstraat 10, Vorden.

Dr. W. C. H. Staringstraat 15, Vorden

In plaats van kaarten

Op maandag 4 juni 1979 hopen wij met onze kinderen
ons 25 jarig huwelijk te herdenken.

W. SCHOEMAKER
T. SCHOEM AKER-

SCHONEVELD
BENNIE
DICK

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 16 juni a.s. in
zaal „De Boggelaar" van 15.30 tot 17.00 uur.

Warnsveld, juni 1979
Dennendijk 9

Heeft U onze

exclusieve
tassencollectie
wel eens gezien??

Nu weer volop nieuwe modellen in
diverse kleuren bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Op zaterdag 9 juni zijn wij 40 jaar getrouwd.

G. KORENBLIK
en
A. G. KORENBLIK-HULSHOF

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 8 juni 's avonds
van 19.30 tot 21.00 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Vorden, mei 1979
Zutphenseweg 123

Vrijdagavond 1 juni zijn wij
na 18.00 uur

gesloten
wegens huwelijk van een van
onze medewerkers.

DOE-HET-ZELF-CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - 8, Vorden

In plaats van kaarten

Op vrijdag 8 juni hopen wij met onze kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkind ons 50-jarig huwelijk te
herdenken

J. B. WUESTENENK
A. WUESTENENK-REGELINK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30 uur in
zaal Schoenaker te Kranenburg-Vorden

Wildenborchseweg l, 7251 KB Vorden

Pinksterdiensten in
de Herv. kerk -Vorden
Ie PINKSTERDAG:

8.30 uur: Pinksterdienst
voor jong en oud
m.m.v. Vordens Jeugdkoor.
Liturgieën worden gestencild.

10.00 uur: Pinksterdienst
(Het Liedboek meenemen a.u.b.)

2e PINKSTERDAG:
10.00 uur: Gezamenlijke

Pinksterdienst
U bent er welkom!

Woningbouwvereniging ffDBlBr
vraagt een

administratief medewerkster
(leeftijd 17/18jaar)

Vereisten: Mavo diploma (met boekhouden)
of gelijkwaardige opleiding.
Typediploma

Salaris volgens CAO
Met eventuele vakantieafspraken wordt reke-
ning gehouden.

Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan het
bestuur van de woningbouwvereniging ,,Beter Wonen",
Postbus 42 te Ruurio, binnen 14 dagen na het verschijnen
van dit blad.

PINKSTER-AANBIEDING

Wollen woonkamertapijt Berber
Van 220,-voor . 198,-
Nylon woon- en slaapkamer merktapijt
van 85,- voor. . . .

Velourstapijt van 69, voor

van 97,- voor

59f-

buf bil

nylon slaapkamertapijt 400 cm breed
Zelf halen - zelf leggen 29,-

JA, U LEEST HET GOED

bij

Wooncentrum TEUNISSEN - Ruurio
Tel. 05735-1438

Een naam om
nooit te vergeten!

- de Tour de France Race -
Een fiets om nooit te

vergeten! Voor een prijs
Idie u niet dwars zal zitten.

En Gazelle kwaliteit.
Klaar voor de weg,

lichtlopend. Toch degelijk.

TRAGTER
UW FIETSEN SPECIALIST

Gazelle' s rijden op Vredestein banden.

SPECIALE AANBIEDING

Standenstoel
Met een bijzonder
stevig buizenframe.

Verkrijgbaar in
2 fleurige dessins

NU 49-,
(zolang de voorraad strekt)

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL. 05752-1514

B.V.

horlogerie goud &ziIver optie

Spalstraat 27 - Hengelo Gld. - Tel. 17
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Voormalig jeugdcentrum
wordt voorlopig niet afgebroken
Burgemeester en wethouders van Vorden hebben dinsdagavond het voorstel om het
jeugdcentrum af te breken en op deze plek een parkeerterrein te realiseren terug-
genomen. Voorzitter Vunderink argumenteerde dat er op dit moment nog geen
zekerheid is of het marktplein gerekonstrueerd zal worden en of er in de toekomst
in de Dorpsstraat een parkeerverbod komt voor beide zfyden van de weg. Een en
ander hangt af van het resultaat van het verkeersonderzoek dat momenteel in
Vorden wordt gehouden.

Pas wanneer deze gegevens bekend zijn
dan kan altijd nog worden bezien wat er
met het voormalig jeugdcentrum dient te
gebeuren. Het voorstel dat de heren v.d.
Regt en v. Goethem bij het gemeente-
bestuur hebben ingediend om er dag-
winkels te bouwen is dus nog niet van de
baan. De heer Geerken (CDA) toonde
zich verbaasd over de handelswijze van
burg. Vunderink. "Gisteravond in het
algemeen bestuur hebben wij nog gezegd
we steunen het voorstel van B&W en nu
wilt u het intrekken", waarop de heer
Vunderink repliceerde: "Juist uw des-
tijds gestelde vragen om er een eenvou-
dig parkeerterrein van te maken heeft
ons aan het denken gezet en niet over-
haast te werk te gaan". De heer Geerken
ging uiteindeling met intrekking van het
voorstel akkoord maar zei er bij: "wan-
neer er geen parkeerterrein wordt aange-
legd dan vind ik vrije verkoop nood-
zakelijk".

De heer A. Ploeger (p.v.d.A) vond een
investering van een kwart miljoen even-
eens aan de hoge kant, hetgeen ook de

mening was van de heer R. J. van
Overbeke (CDA). De heer Ploeger advi-
seerde het college het pand als bedrijfs-
ruimte te verhuren: "Anders komt er
nog meer afbraak in het dorp". De heer
Vunderink wilde hierover nog geen
definitief standpunt innemen. De heer
Bannink (eenmansfraktie) was blij dat
het dorpsbeeld voorlopig onveranderd
blijft . Mr. R. A. v.d. Wall Bake (VVD)
drong op een spoedige beslissing van het
college aan. Burg. Vunderink zei te
hopen dat één en ander in het najaar
afgewikkeld kan worden.

Burgemeester Vunderink over faillisse-
ment Empo fabriek: "We konden weinig
doen".
Naar aanleiding van het faillissement
van de Empo rijwielenfabriek informeer-
de de heer Geerken (CDA) in hoeverre
de gemeente gevraagd is te bemiddelen.
Burg. Vunderink: "Ik ben in een later
stadium ingelicht maar heb wel een
onderhoud gehad met de direktie en
economische zaken. Als college hebben
we ook naarstig naar een oplossing

gezocht. Het bleek dat we weinig konden
doen", aldus de heer Vunderink die er
aan toevoegde dat de GOM bemiddelt
en pogingen doet om alsnog een goed
resultaat te bereiken.

Naar aanleiding van een vraag van
socialist Ploeger hoe het staat met het
kulturele programma van de Stichting
dorpscentrum deelde wethouder A. J.
Lichtenbarg mede dat er verschillende
gesprekken met de kulturele kommissie
van het dorpscentrum zijn geweest. "Het
blijkt dat we de komende twee jaren
geen provinciale subsidie kunnen ver-
wachten. Wij hebben het Dorpscentrum
voorgesteld een programma samen te
stellen van 25 mille. Hoger kunnen wij
als gemeente niet gaan. De kulturele
kommissie betwijfelt of er voor dit
bedrag (zij hadden zelf ƒ 37.000,-
genoemd) een programma gebracht kan
worden. Zo niet dan staan we machte-
loos", aldus wethouder Lichtenbarg die
zei desondanks wel een programma te
verwachten. De gemeente heeft de Stich-
ting Dorpscentrum voorgesteld voor die
25 mille een programma te maken waar-
bij de plaatselijke verenigingen bij in
worden geschakeld. "Ga tot het ui-
terste", zo adviseerde de heer Ploeger
want het zou bijzonder spijtig zijn wan-
neer we het komende seizoen geen kul-
tuele programma's krijgen.

Oud-pastoor pater Sutorius in Driebergen
overleden
Nog maar ruim een jaar nadat hy Vorden-Kranenburg had verlaten, is dit
weekeinde in Huize Beukenstein te Driebergen overleden, pater Henk Sutorius
of m., oud-pastoor van de St. Antionius van Paduaparochie Kranenburg en de
Christus Koningparochie Vorden. HU verzorgde de zielzorg in Vorden en Kranen-
burg vanaf januari 1972 tot half februari 1978. Na zyn ziekteverlof van 22 januari
tot l augustus 1977 mocht hy met de nodige beperkingen zijn werk als pastoor
hervatten, maar hy voelde aan zyn gestel dit niet helemaal meer te kunnen
bolwerken. Z^jn taak als overste van het Kranenburgse Minderbroedersklooster
was reeds door pater Hogenbirk overgenomen. Rond medio februari vorig jaar
vertrok hy naar Huize Beukenstein te Driebergen, een rust- en herstellingsoord.

Pastoor Sutorius heeft een vruchtbaar
priesterleven achter zich. Hij werd in
Rotterdam geboren op 28 november
1912 en deed 7 september 1931 zijn
intrede bij de Franciscanen in Hoog-
cruts. Op 27 maart 1938 werd hij in
Weert door mgr. Lemmens priester
gewijd. Na als assistent in diverse plaat-
sen te zijn geweest (onder meer Lichten-
voorde in 1941) werd hij in 1943
kapelaan aan de Mozes- en Aaronkerk
in Amsterdam en vervolgens in gelijke
functie aan de Antionius en Roasalia-
kerk in Rotterdam. In augustus 1958
werd hij bedrij f saalmoezenier bij de
Spaanse gastarbeiders in de Zaanstreek
tot augutus 1964 toen hij pastoor werd
aan de Klaverparkkerk in Haarlem. In
september 1970 werd hij gardiaan van
het Franciscanerklooster op de Kranen-
burg. Zijn taak was toen om dit klooster
bewoonbaar en leefbaar te maken voor
bejaarde paters en broeders. Er kwamen
allerlei voorzieningen. Voorts werd hij
assistent van rector Pans ofm van de
Christus Koningkerk in Vorden en na

diens overlijden (januari 1972) pastoor
te Vorden. In juli 1972 kreeg hij ook de
zielzorg voor de Kranenburg erbij, waar
inmiddels pastoor van Berkel met pen-
sioen was vertrokken.
Tijdens zijn pastoraat werd veel goeds
tot stand gebracht. Hij was een keiharde
werker die op zakelijke en tactische
manier zijn plannen realiseerde. Het
liturgische beraad kwam met succes van
de grond evenals de liturgische ver-
nieuwingen volgens het Vaticaans Con-
cilie, de Caritas-instelling van de paro-
chie kreeg een nieuwe werkwijze, terwijl
hij ook meewerkte op het oecumenische
valk in de plaatselijke Raad van Kerken.
Hij bezocht geregeld het Sociaal café ter
plaatse en bekleede diverse functies in
het verenigingsleven. Maandag 28 mei
zal in de kapel van Beukenstein te
Driebergen een avondmis worden ge-
vierd. Dinsdag 29 mei zal de uitvaartmis
plaatsvinden in dezelfde kapel waarna
de overledene te ruste wordt gelegd op
het kloosterkerkhof van Huize De Wil-
bert te Katwijk a.d. Rijn.

Bejaardensoos Kranenburg/Vorden een
week naar Duitsland
Een 17-tal leden van de Bejaardensoos Kranenburg-Vorden heeft per touringcar
van de OAD een zesdaagse reis gemaakt naar Duitsland met als einddoel het
romantische middeleeuwse stadje Heppenheim, gelegen tussen Frankfurt en
Mannheim. Men vertrok 's maandags al vroeg vanaf het Vordense marktplein, in
Stokkum by 's Heerenberg werden ook nog enkele reizigers meegenomen, waarna
in Beek een eerste koffiepauze werd gehouden. Via de autobaan naar Wezel, het
Roergebied door, ging het naar Oberhausen waar de lunch werd gebruikt.

's Middags om half vijf arriveerde men
na een voorspoedige reis in Heppen-
heim, waar na het uitpakken van de kof-
fers enz. nog even tijd was om de stad te
bezichtigen. Het mooie oude stadje bood
aan de ene kant een unieke doorkijk op
de wijdte van de Rijnvlakte en aan de
andere zijde op het Odenwald met zijn
met mos begroeide bergen en vriendelij-
ke valleien. Het is bekend als kuuroord
en vele bezienswaardigheden zijn opge-
nomen onder de monumentenzorg.

In de loop van de week werden diverse
excursies gemaakt naar de middeleeuw-
se plaatsjes in de omgeving, met hun
vakwerkhuizen, hun prachtige oude ker-
ken en musea. Ook werd een boottocht
over de Rijn gemaakt. Letterlijk en fi-
guurlijk was de beklimming van de 300
meter hoge slotberg met het 900 jaar
oude slot. De Starkenburg met jeugd-
herberg, een der hoogtepunten. Van
hieruit kon men de gehele stad overzien
als een prentenboek. Zaterdagmorgen

om half negen ging het huiswaarts via
Wiesbaden en de autobaan naar Keu-
len. In Westerwaldhof werd de lunch
gebruikt. In Azewijn nam iedereen af-
scheid bij het heerlijke aangeboden
diner.

Bestuur "Vorden"
uitgebreid
Het belangrijkste besluit dat op de
ledenvergadering "Vorden" genomen
werd was dat het bestuur voortaan uit
negen leden zal bestaan. De heren G. J.
van Ark en H. Jansen zullen het bestuur
als zodanig kompleteren. De aftredende
leden G. Bloemendaal en G. Stokkink
werden bij akklomatie herkozen. Voor-
zitter F. Scharrenberg ging uitvoerig in
op de aktiviteiten die de jubileum-
kommissie in het kader van het 50 jarig
bestaan voor de vereniging organiseert.
"De belangstelling van de leden is soms

om te "huilen". Een beetje meer waar-
dering voor het werk van de kommissie
mag echt wel", aldus voorzitter Schar-
renberg, die voorts duidelijk maakte dat
het bestuur in het vervolg die leden die
op enigerlei wijze de vereniging in
diskrediet brengen keiharde maatrege-
len kunnen verwachten.

Wat betreft de resultaten van de ver-
schillende elftallen memoreerde hij het
kampioenschap van het A elftal. Karel
Nieuwenj^if, trainer van dit elftal, heeft
besloten^^n werkzaamheden te beëin-
digen. Binnenkort zal het bestuur hem
bedanken voor hetgeen hij voor "Vor-
den" heeft gedaan. De heer Rijkse uit
Halle za^ich volgend seizoen met de
training ̂ ^de A-selektie belasten. Jan
Stegeman neemt B en C voor zijn
rekening. Johan Pardijs neemt afscheid
als trainer van de lagere elftallen. Voor
hem wordt nog een opvolger aangetrok-
ken.

Kleding-inzameling
Mensen in Nood
groot succes
Totale opbrengst 2500 kg.
De kleding-inzameling voor de stichting
Mensen in Nood is in Vorden/Kranen-
burg een groot succes geworden. Zowel
in de Christus Koningkerk in het dorp
Vorden als in de St. Antonius van Pa-
duakerk op de Kranenburg kwamen
velen hun nog bruikbare kleding of
schoeisel brengen. Men kwam bijna
handen te kort om alles in de gereed
staande vrachtwagen te stouwen. Zelfs
uit Doetinchem en Zutphen kwamen er
gulle gevers. In totaal werd hier ruim
2500 kg. bijeen gebracht voor Mensen in
Nood, dit is een stichting voor hulp-
verlening in rampsituaties en voor on-
dersteuning van particuliere ontwikke-
lingsactiviteiten in de Derde Wereld. Zij
werkt zonder onderscheid naar ras of
geloof.

Uitstapje NCVB
De Dames van de Afd. Vorden van de
NCVB hebben hun jaarlijkse uitstapje
gehouden. Dit weer gekoppeld aan de
Bondsdag te Dronten. 's Middags werd
Elbrug, een korte rondleiding door de
stad en het museum gemaakt. Daarna
werd nog een bliksembezoek aan het
tuincentrum te Nieuw Millingen ge-
bracht, waarna de dag werd besloten
met een heerlijk etentje in de marshoeve
te Loenen.
Inmiddels hebben de Vordense dames
ook kennis gemaakt met de nieuwe
gewestelijke presidente mevr. J.T. Key-
zer uit Arnhem. Zij zete uiteen hoe de
EEG tot stand is gekomen en hoe het
tot nu toe werd bestuurd en hoe het in de
toekomst zal gaan. Zij adviseerde op 7
juni te gaan stemmen. Het seizoen zal 29
mei worden besloten met een koffiemor-
gen. Het onderwerp zal zijn "Het
Kind".

Kinderspeelpark
Om te voorkomen dat het aanwezige
park plus muziektent in de toekomst een
andere bestemming zal krijgen hebben
een aantal bewoners van de Julianalaan,
Wilhelminalaan, Enkweg en Emma-
plein een kommissie gevormd om zo-
doende in samenwerking met de werk-
groep "Leefbaarheid Vorden" een plan
bij de gemeente op tafel te brengen
hetgeen zou moeten leiden tot de aanhef
van een "Kinderspeelpark".

De gedachten gaan uit om een voet-
balveldje aan te leggen, een aantal speel-
toestellen te plaatsen, zoals een klimrek,
zandbak en glijbaan, de muziektent op
te knappen en daar banken, knikker-
kuilen etc. aan te brengen. Alvorens het
plan met tekening bij de gemeente zal
worden ingediend zal op donderdag-
avond 31 mei in Hotel bloemendaal een
avond belegd worden waar men terecht
kan met suggesties en eventuele op- en
aanmerkingen.

Stichting Jeugdsoos
nam afscheid van
Wim Geerken
De Stichting Jeugdsoos heeft dezer
dagen afscheid genomen van voorzitter
Wim Geerken die deze funktie geduren-
de drie jaar heeft bekleed. Nu hij de
studie sociaal kultureel werker tot een
goed einde heeft gebracht is Wim Geer-
ken van mening dat het nuttig is om een
aantal maanden in Amerika ervaring op
te doen. Tijens zijn afscheidspeech
sprak de "nieuwe" voorzitter Ben Bes-
selink woorden van dank tot Wim Geer-
ken. "Je kon altijd bijzonder goed met
de jeugd opschieten", aldus Ben Bes-
selink die een platenbon en een groeps-
foto aanbood. In plaats van Ben Bes-
selink zal Richard Martens voortaan als
penningmeester fungeren.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Zaoterdagmiddag, too'k 'n hond effen uut mos laoten, stapp'n d'r
un miezerug kealtjen naost mien van de fietse en vroog: "Wa'k
vraogen wolle, bun i'j hier ok un betjen bekend?" "Dat dacht wik
wel jao". "Kö'j mien ok zeggen of t'r in darp nog un fietsemaker is
die Empo-fietsen veköch?" "O, jaowel, daor bunt t'r nog drie,
allichte kont ow die nog wel voorthelpen, a'j un jaor wieter bunt
meschien neet meer". "Jao juustement, daarumme wo'k t'r ok ene
kopen. Ik doo zo'n betjen in antiek en motorfietsen en gewone
fietsen is mien hobby. Met zukke dinge mo'j altied wiet veuruut
kieken. Oaver viefentwintug jaor bunt die fietsen geld weerd". Met
un "Now bedankt dan" trean e op de fietse en ree vot.

Hee mog dan wel geliek hemmen, de Empo hef daor now niks an.
Da's gewoon ewes en wat ewes is daor gif de jödde nog gin
dubbeltjen veur. Oaveruggens kekken de meesten van ons
helemaols neet raar op too zee 't berich in de krante leazen.
Daorveur ha'w al te volle eheurd. Naodat de olde femilie-n.v. veur
zovölle jaor trugge deur 't uuttreajen van un paar firmanten zo'n
betjen vedeild wier, is 't altijd neet zo makkeluk meer egaon. Dan
is zoiets allene maor te redden deur iemand die d'r dag en nach
veur warken wil, zonder nog oaver vri'je tied of hobby te prakke-
zeern. A'j dat neet kont of wilt gao'j met de boot met. Of i'j now
boer, middenstander of fabrikant bunt, 't bedrief mot ow lief-
hebri'je wean. En at de baas dat neet dut dan hulp geen vakbond of
subsidie, maor zükke bazen bunt d'r neet volle meer ok al um de
belasting. De meesten denkt ok al, 't hef miene tied wal duurt en
gef eur is ongeliek, iederen wil maor minder warken en meer
vedeenen en dat zal moeiluk wodden.

Gelukkug he'w van dat leste soort nog wel bi'j ons al zo'j uut 't
stuksken van de twee geldschieters van 't "dagwinkeltjesplan" op
motten maken dat hier alles maor wod weg ejag of eweerd. Da's
dach ik wel wat al te wied ezog. Gezien de vewachtte uutbreiding
van ons autopark en 't gehalte van de Vordense middenstand en
horeca zitte wi'j meer um parkeerruumte as um winkels veleagen.
Oaverruggens meen ik mien te herinneren dat een van dizze twee
(zonder meer wakkere jonges) al 's heel volle in 't wark hef esteld
um te veurkomm'n dat hier un eathuus zol komm'n waor ze nogal
volle in bami en riest doot. In zo'n geval kö'j maor better in de
krante laoten zett'n "Kom op, jonge ondernemers, hier is plaatse
veur owluu zolange a'j mien maor gin konkurentsie an doot". Zo
zi'j maor, 't GOEDE en RECHTE spoor te vinn'n volt neet altied
met bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Drukke receptie voor kampioensteam s.v. Ratti

Alsnog promotie naar de tweede klasse
Dat de plaatselijke sportvereniging Ratti een niet meer weg te denken onderdeel is
van de gemeenschap te Vorden',Kranenburg werd zaterdagmiddag bewezen tydens
de receptie van Ratti l afd. zaterdag. Het Ratti-team was onlangs kampioen
geworden van haar afdeling in de derde klasse en kreeg - na een aanvankelijke
atwy/.ing - op de valreep van de competitie van het bondsbestuur de vreugdevolle
mededeling dat men alsnog zou promoveren naar de tweede klasse.

Er was veel belangstelling voor de
receptie. Behalve wethouder van sport-
zaken de heer A. Lichtenberg (namens
de gemeente) was de KNVB afd. Gel-
derland vertegenwoordigd door de heer
J. Frazer. De voetbalvereniging Vorden
gaf van haar belangstelling blijk via haar
voorzitter de heer Fr. Scharrenberg.

Voorts waren er nog afgevaardigden van
allerlei andere verenigingen. Ratti-voor-
zitter Ant. Heuvelink verwelkomde de
aanwezigen in zijn inleiding. Hij felici-
teerde Ratti l, welk team compleet met
hun dames de gelukwensen in ontvangst
namen. De Ratti-raeses was erg geluk-
kig met het besluit van de voetbalbond
om Ratti l alsnog te laten promoveren.
Hij herinnerde aan de wat onfortuinlijke
degradatie enkele jaren geleden en wees
op de overtuigende wijze waarop men nu
kampioen was geworden. "Men heeft
duidelijk bewezen in deze afdeling thuis

te horen". Hij wenste de kampioenen
veel succes voor de toekomst.

De heer J. Frazer, die namens de
Gelderse Voetbalbond zijn felicitaties
overbracht, bood zijn excuses aan dat
men Ratti l totaal had vergeten te laten
promoveren. "Toen wij gingen schrap-
pen in verband met de situatie na de
winterperiode, is uw afdeling en die van
Dinxperlo onder andere vergeten. We
hebben daarna tijdens een vergadering
alsnog dit abuis weer recht gezet en u
laten promoveren". Spreker had waar-
dering voor de enorme sportiviteit bij
Ratti. Hij wees in dit verband op het
schrikbarende aantal toenemende straf-
zaken, agressie in de voetbalsport is
vandaag de dag schering en inslag. Hij
wenste Ratti veel succes in de tweede
klas en offreerde aanvoerder Jan Dijk-
man namens de bond een fraai wand-
bord met inscriptie.

Wethouder van sportzaken, de heer A.
Lichtenberg had veel waardering voor
Ratti omdat de vereniging zich in deze
kleine kern van de gemeente staande
wist te houden en zelfs nog kon uit-
breiden. Hij haalde nog even de gemeen-
telijke sportnota aan, die als beleidsstuk
voor de komende jaren zal gelden. "Ik
weet dat het niet geheel ideaal is.

Uitbreiding van de gemeentelijke sport-
terreinen is nu financieel niet haalbaar
en achtten wij momenteel niet nodig.

Ook ten aanzien van de Kranenburg
waar de Sv. Ratti een particulier terrein
heeft gehuurd, zal de bevolkinsterug-
loop zich doorzetten. Binnen een aantal
jaren zal de vermindering en "vergrij-
zing" Ratti ruimte bieden op de sport-
velden." Spreker deed een beroep op de
ingezetenen om, indien zich andere
vormen van sport aandienen, ook hier-
voor hun medewerking te geven. Na-
mens de gemeente bood hij zijn geluk-
wensen aan, aan bestuur en kampioens-
elftal. De Ratti-voorzitter dankte spre-
kers en belangstellenden voor hun sym-
pathieke en waarderende woorden en
hoopte het beste voor de toekomst.



Wij hebben plaats voor een

chauffeur
voor onze
landelijke besteldienst.

Telefonische sollicitaties te richten aan

SORBO NEDERLAND B.V.
tel. 05752-1773, mevr. De Jong

EUBELSHW
van vrijdag 1 juni t/m zaterdag 9 juni

Tijdens de show tonen wij U de nieuwste woonvisie
modellen

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN
TEL. 05752-1514

B.V.
1600 m2 meubeltoonzaal
opslag tot 1 jaar gratis

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

UIT GOED VOOR U,
Kom ook eens in de
„Schuur"
ledere woensdagavond:
STUIF IN

Hotel „Bloemendaal",
Vorden

Sauna - Solarium
Tel. 05752-1227

STOFJES PER COUPON
OF PER METER

bij LAMMERS
aan de Zutphenseweg
te Vorden

slaagt U beter.

C90 Cassettebanden
EXTRA VOORDELIG!!
's werelds beste merken

per stuk 10 stuks

MAXELL UDXL 1 12,25 89,

MAXELL LN

TDK SA

TDK AD

W)

6,75 49,-
11,00 89,
8,75 69,

Vredegoor
Elektronika
STEENDEREN
TELEFOON 05755-1 377

Visvrienden
't mag weer

met ingang van 1 juni

Kom kijken naar de hengel van

uw keuze uit de kollektie van

DRAAIJER'S KADO SHOP
Raadhuisstraat 2 - V o i - Tal. 05752-2124

OOK VOOR VERSE MADEN Ruime parkeergelegenheid

Spaar bij de Rabobank en vraag naar

DeTiidPen
Een balpen met ingebouwd elektronisch klokje

Voor iedereen
die al bij de Rabobank spaart
of daar nu mee begint!

Het elektronisch klokje geeft,
na een lichte druk op de clip,
de tijd, de dag, de datum, de
maand en de sekonden aan.
In de balpen passen gangbare
vullingen. De batterijtjes zijn
verwisselbaar. De Tijdpen ligt
voor u klaar bij 3100 Rabobank-
vestigingen in Nederland.
Zolang de voorraad strekt.

De Tijdpen kost

f1750
( i n c l u s i e f ba t t e r i j t j e s )
Voor iedereen die
tenminste f 25,-op
een spaarrekening

inlegt.
Nieuwe spaarders
krijgen bovendien

f7,50
spaarpremie kado!

de tijd

sekondenteller

•Exclusief voor de Rabobank
• Niet verkrijgbaar in de winkel

• Lengte 15 cm

Rabobank
geld en goede raad
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KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN
£ J 3£l f volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km,
TOYOTA Cressida De Luxe 1978
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé. . . 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé. . . 1976
TOYOTA Corolla 1200E '72-'78
FORD Taunus 1600 L Kombi 1976
SIMCA1100GLS 1976
FIAT 128 1973
VOLKSWAGEN 1600 Variant 1971
MERCEDES 206 D Bestel

Verlengd en verhoogd 1976
PEUGEOT 504 GL 1976

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) -

Vorden - Ruurlo - en Zieuwent.

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 *
£rkend gasinbouwstation van- Toyota- Viallfc.
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HENGELSPORTARTIKELEN
GROTE SORTERING: telescoophengels, insteekhengels, werphengels, werpmolens,

viskoffers, tuigen, dobbers enz.
MET SHAKESPEARE'S UNIEKE KOLLEKTIE HAALT U ER UIT WAT ER IN ZIT!!

KLUVERS SPORT TOTAAL
ZUTPHENSEWEG 41 — TELEFOON 05752 - 1318 — VORDEN



Wooncentrum Teunissen - Ruurlo
BEDDENSPECIALIST BIJ UITSTEK

NIEUW!!!

PRACHT MATRAS
met alle comfort - combinatie van
binnenvering en polyether
2-zijdig doorgestikt 90 x 190

POLYETHER MATRASSEN
Afgedekt met schapenwol 90/190
Elite soortelijk gewicht 35

265,-

149,-
177,-Idem S-G 40

Keuze uit meer dan 50 matrassen - Ook extra lengtes

VOOR UW VAKANTIE
Lichtgewicht SLAAPZAKKEN

LOGEERBEDJES
opklapbaar met matrasje

49,50

160,
DEKBEDDEN

synthethisch - wol - dons in vier kwaliteiten
OVERTREKKEN!!! IRISETTE

Voor alle slaapcomfort

Wooncentrum Teunissen - Ruurlo

Zoekt u een EXCLUSIEF RUSTIEK
MEUBEL IN HET BETERE GENRE
Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje ne-
men en laat u zich door ons vakkundig personeel
eens adviseren.
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.

BIJENHOFb Rijnhout Bewerking

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

UtMMUM
* ./TTT^V

^ / L/ ƒ H f * t
i-O * *•" ^"—

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

Voor goede
en toch voordelige

dames-
confektie
dan naar de
grote-maten-specialist.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

s.v. RATTI
Kranenburg-Vorden
secr.: A. B. M. Overbeek,
Ganzensteeg 2, Vorden
Telefoon 05752-6471

Daar wij het aantal elftallen in diverse afdelingen
willen uitbreiden kunnen zich hiervoor nog

leden aanmelden.

Inlichtingen of opgave kan geschieden bij:
voor de zaterdagafdeling:

J. Arendsen, De Steege 27, Vorden
Tel. 05752-2641

voor de damesafdeling:
A. B. M. Overbeek, Ganzensteeg 2,
Vorden. Tel. 05752-6471

voor de jeugdafdeling:
R. Bos, De Haar 14, Vorden

Tennis
collectie 79

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

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

Zutphenseweg - Vorden

GEVRAAGD MET SPOED:

vakbekwame

metselaars
en aankomende metselaars

AANNEMERSBEDRIJF

H. J. RUITERKAMP B.V.
Lindeseweg 22, Vorden - Tel. 05752-6631

Stationsstraat 18 - RUU
JEGER

Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo
en in volautomatische DAF

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

SIMCA 1100 LS Aut 1974
SIMCA1100 Speciaal Aut 1974
SIMCA 1100 GLS 1975
SIMCA 1100 LE 1976
SIMCA 1100 GLX 1977
SIMCA Horizon GL 1978
SIMCA 1307 GLS 1976
SIMCA 1307 GLS 1977
SIMCA 1308 GLS 1978
MAZDA 929 Hartop 1975
VOLKSWAGEN Derby S 1977
FIAT 131 Mirafiori 1977
SIMCA 1307 GLS met schade . . . 1976

Zutphenseweg 85, Vorden
Tel. 05752-1256

BIJENHOF's
Fijnhout Bewerking B.V.
Industrieweg 2 - 7251 JT Vorden - Tel. 05752-1216

Gevraagd voor direct:

medewerkers
voor de productie afd. hard-
houtbewerking
Opleiding in de houtbewerking, of
interesse voor deze sector is een
vereiste.

Aanmelding:
aan de fabriek: tel. 05752-1216.
Na 5 uur: G. Oltvoort, Zutphenseweg 48,
tel. 05752-1994.

Snelle schoenen,

Alleen bij

voor snelle voeten
Sportieve Skelter jeugd-
schoenen van Bladel

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
uwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

SPECIALE AANBIEDINGEN
GELUID

1898,

SABA HIFI 9800
tuner-versterker-platensp.comb
Van 1598,-voor

SONY STR-V5
2x85 volt tuner-versterker
Van 1798,-voor

TANDBERG 2055
2 x 55 watt tuner-versterker
Van 1898,-voor

DU AL KA31L
tuner versterker - platenspeler-
combinatie met boxen .

AIWA AF 3060
tuner-versterker cassettecomb.
2 x 25 watt

AKAI TAPEDECK 4000 DS
Nu .

868.

1100,

1598,-

500,

798,-

BEELD

PHILIPS VCR VIDEORECORDER
N1700
van 2495,-

SABA 3 uur VHS
VIDEORECORDER van 3395 2495,-
PHILIPS KTVmetafst.bed. OnQC
Iets beschadigd - van 2895,- £U*JUf'

SABA Grootbeeld KTV 1 -jQQ
Van 2198,- l i UÖf"

BLAUPUNKT Grootbeeld 1QQn
Met afstandbediening l *J*Jöf"

PHILIPS z.w. Portable t.v.
Nu voor 298,-

325,-
AKAI TAPEDECK GX 220D-7QQ
Nu ƒ 30,-

398,-SONY TAPEDECK TC 377
Voor. .

PHILIPS Portable k.t.v.
Vanaf.. 998.

VREDEGOOR
ELEKTRONIKA
DORPSSTRAAT2, STEENDEREN -TEL. 05755-1377



Grandioze
PINKSTER-AANBIEDING

20% KORTING
op alle regenmantels
uitgezonderd zwart en mar. gabardine

20% KORTING
Op blazers (uitgezonderd mar. yersey)

RUURLO
Vrijdags koopavond - 's woensdags de hele dag open
's maandags gesloten

Te koop: Alle soorten kool-
planten, tomaten, sla en bies-
lookpollen.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden.

Uw geslaagde
kleurenfoto's
en dia's (E6)
in 2 dagen klaar.

Nu ook grootformaat kleu-
renfoto's met ronde hoeken
voor slechts 15 cent meerprijs.
FOTO DOLPHIJN
Kerkstraat l, Vorden.

PAARDRIJDEN
Maak geen brokken,
leer eerst paardrijden.

STOETERIJ
„DEHESSENKAMP"
Tel. 05752-1737.
Goedgekeurd door F.N.R.S.

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13f-
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

„Stender kasten"
een goede bolknak
50 stuks f 17,-

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
•Fa. v. d. Wal. 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.

PERKPLANTEN TE KOOP
Zelledijk 12, Hengelo (gld.)

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkru iden

Groepje klein-auto-enthousi-
asten vraagt onderdelen voor:
Messerschmitt, Heikel,
Trojan, BMW-Isetta, 3-wie-
lersen dergelijke.
Ook komplete autootjes, total
los of defekt geen bezwaar.
Tel. 05430-3791.

Speel mee in de jubileum-
zegelaktie van de Vord. Wink.
Ver.
Misschien is één van de
achttien fietsen dan voor U.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Dinsdag 5 juni begint weer de
verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur.
Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden.
Telefoon 2367.

Nieuw: model „Space".
Met stoere astronauten-
figuurtjes in diverse

frisse kleuren.

Het enige
dat zitten
blijft is

ten Cate Certiform.
Op het rapport van ten Cate staat bij

„zitten blijven" een tien voor Certiform elasti-
sche katoen. Daarmee is ten Cate onbetwist de
beste van de'klas. Met prima cijfers voor de
pasvorm. En zonder strafwerk heel wat
kinderjaren lang.

Stoer van kleur, strak van model, ook
na vele keren wassen, gewoon met het witgoed
in de machine tot 95 °C.

Koop daarom voor uw kinderen
ondergoed van ten Cate. En laat het zitten
blijven maar aan Certiform over!

Certiform
elastische katoen

eoomw

i —

A
Praktische mode voor body en been.

Verkrijgbaar bij:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

AUTOBEDRIJF

H. A. Groot Jebbink
TE KOOP:
TAUNUS 1600 L 50.000 km 1977
FIËSTA 1100 L 19.000 km 1977
FIËSTA 1000 L 46.ooo km 1977
FIËSTA 1100 L43 ooo km 1976
D Y A N E 6 i 3 0 0 0 k m 1 9 7 7
HONDA CIVIC 36.000 km 1977
DAF55 1972
RONDWEG 2 - VORDEN - TELEFOON 1794

BLOEIENDE PERKPLANTEN
Vers uit onze bloemenkas

* Salvia's * Begonia's
* Afrikanen * Vlijtig Liesje
* Agaratum * Petunia's
* Dahlia * Lobelia
* Geranium * Fuchsia enz.

Tevens TOMATENPLANTEN

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 (op Els) - Keijenborg

Tel. 05753-1395

Ook voor handelaren

JA GEK S C HOPPE n
6 1 ir EK.

GELD/ G

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

Tel. 05750-13813

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden
Tel. 1342

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,.
Vorden. Tel. 1301

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

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

Trouwen...
wel eens gedacht aan een

bruidstaart.
kom eens informeren.
De prijs zal u meevallen.

Voor de Pinksteren hebben we
natuurlijk weer onze

Pinksterkronen
Vrijdag en zaterdag:

TAART VAN VROEGER
FRIS EN FRUITIG

Kardinaals-
t a a r t / 1 0 ,
Goed houdbaar.

BANKETBAKKERIJ

J. WIEK ART
Burg. Galleestraat - Vorden - Tel. 1750

Specialiteit: ZWANENHALZEN

Snel, goed en...
goedkoop
Natuurlijk bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Mt^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20, Vorden

Roggebrood
dat zal U goed smaken
en het is gezond.

UIT EIGEN BAKKERIJ

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384
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Voor de vierde maal Dag van het Brood
Den Haag, 29 mei 1979. Voor de vierde maal in successie wordt ook dit jaar weer
de nationale Dag van het Brood georganiseerd. De datum is vastgesteld op dinsdag
2 oktober a.s. maar ook op dagen rond deze datum zullen in het gehele land
aktiviteiten worden ondernomen.

Vier jaar geleden werd de Dag van het
Brood ingesteld als voortzetting van het
oude oogstfeest en om het belang van het
dagelijks brood als noodzakelijk voe-
dingsmiddel onder de aandacht te bren-
gen. De organisatie ervan is in handen
van het Genootschap van de Bakkerij,
een niet-commerciële groep representan-
ten van de bakkerijwereld. In de loop
der jaren hebben zich steeds meer
bakkers gemeld om plaatselijk en regio-
naal zelf aktiviteiten te ondernemen,
waarbij het produkt brood onder de
aandacht wordt gebracht. Hierbij staat

niet een vergroting van de omzet voorop,
maar de noodzaak om uit gezondheids-
overwegingen voldoende brood op te
nemen in het dagelijks voedselpakket.

De nationale manifestatie zal dit jaar in
de geheel gerestaureerde Oude Kerk in
Amersfoort plaats hebben. Om de lijn
naar het oorspronkelijke oogstfeest door
te trekken, wordt hier met een aantal
genodigden een broodmaaltijd genut-
tigd. Als thema voor de Dag van het
Brood geldt: Ons dagelijks brood, juist
voor de kinderen van nu.

Nederlandse Bond Grote belangstelling
Plattelandsvrouwen "Hemelvaartsrit"
Naar aanleiding van het 40 jarig jubi-
leum van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen in de Provincie Gel-
derland, is er in verschillende plaatsen
een feestavond georganiseerd. Dat was
vrijdag j. 1. in Lochem. Voor een stamp-
volle zaal passeerde 40 jaar Plattelands-
vrouwen. Op geweldige wijze werd hier
de nadruk gelegd op alles wat de vere-
niging voor haar leden doet. Vele
kommissies werden uitgebeeld terwijl dit
alles in revue vorm gebracht werd. Alle
lof voor al de dames die hier aan
meededen. En dank aan de dames die
deze avond organiseerde en zo sukses vol
maakten.

Voetbal
Sv. Ratti wil aantal elftallen uitbreiden
Dat de sportieve resultaten van de sv.
Ratti, zoals de kampioenschappen van
afd. zaterdag en de pupillen en de goede
resulataten van de overige elftallen
bijdraagt tot 'n verdere uitbreiding van
de vereniging, verheugt het bestuur. Zo
ligt het in de bedoeling om, bij de
zaterdag, dames- en jeugdafdeling het
antal elftallen uit te breiden. Opgave en
inlichtingen kan verkregen worden op de
adressen die genoemd worden in de
advertentie van dit nummer.

Voor de training van de jeugdleden uit
het dorp Vorden kan eventueel voor
begeleiding naar de Kranenburg ge-
zorgd worden.

Ratti jeugd op kamp.
Van 30 juli tot 4 augustus zullen de B en
C jeugdleden van Ratti weer op kamp
gaan. Het is de bedoeling om dit jaar
naar een kampeerbedrijf in Denekamp
te gaan.

Graafschaprvjders
Aan de oriënteringsrit (Hemelvaartsrit)
die de Vordense auto- en motorclub
donderdag organiseerde namen in totaal
49 equipes deel. Start en finish van deze
51 kilometer lange tocht was bij café
Schoenaker waar de eerste deelnemers 's
morgens van start gingen. De heren
W. D. Wisselink en G. Verstege hadden
voor een niet al te moeilijke rit gezorgd.
Na afloop reikte penningmeester D. J.
Rouwenhorst aan de volgende winnaars
de prijzen uit: Auto's A-klasse: 1. J.
I u i ten . Hengelo, 2. B. Regelink, Vor-
den, 3. P. Reindsen, Zutphen. Auto's
B-klasse: 1. H. Slinknian, Zutphen, 2.
M. Maalderink, Toldijk. 3. A. B. de
Bruyn, Vorden. Auto's en bromfietsen
(toerklasse): 1. L. J. M. Wopereis,
Liehtenvoorde, 2. A. J. A. Kroeze,
Hengelo, 3. B. Enzerink, Laren. Moto-
ren A-klasse: .1. J. H. Oolbekkink,
Holten. Aanmoedigingsprijs: J. W. A.
Krabbenborg, Vorden. Het verdere pro-
gramma voor wat betreft de oriënte-
ringsritten /.iet er als volgt uit: 29 juli
Achtkastelenrit, 19 augustus familierit
(toertocht). 2 september Herfstrit. 11
november Wildrit , 9 december panne-
koekenrit .

Henk Hellegers en Jan klein Brinke
cross winnaars.
De tweede onderlinge clubwedstrijd,
welke zaterdagmiddag door "De Graaf-
schaprijders" op het Delden-circuit
werd georganiseerd is in de A-klasse een
overwinning geworden voor Henk Helle-
gers op Su/uki , 2. J. Koop, Montesa, 3.
T. Seesing, Honda, 4. R. Oosterink,
Suzuki, 5. J. Wuestenenk, Montesa.
B-klasse: 1. Jan klein Brinke. Maico, 2.
J. Harkink . KTM, 3. A. Boesveld,
S u / u k i . 4. T. Harmsen. Suzuki, 5. G.
Hoftijzer KTM. Jeugd (bromfietsen): 1.
G. Bosch, Puch, 2. R. Helmink, Kreid-
ler. 3. E. Wullink, Puch, 4. E. Bulten,
Kreilder, 5. H. Bosch, Kreidler. De
volgende onderlinge clubwedstrijd zal
worden gehouden op zaterdag 9 juni.
Dinsdag 12 juni wordt gereden in en
tegen Harfsen.

Twee-uurs cross 'de Graafschaprijders'
gewonnen door Jan Ellenkamp en Ab
Boesveld
De twee-uurs durende crosswedstrijd die
'de Graafschaprijders' zaterdagmiddag
op het "Delden"-circuit organiseerde is
uitstekend geslaagd. Het was de eerste
maal dat een dergelijke wedstrijd plaats
vond. De teams bestaande uit twee
rijders, werden bij loting vastgelegd
zodat elk duo bestond uit een A- en een
B-rijder. Om de twintig minuten werden
de rijders afgewisseld.

De wedstrijden hadden een uitermate
spannend verloop. Na het verstrijken
van de twee uren bleek het duo Jan
Ellenkamp en Ab Boesveld in totaal 89
ronden te hebben afgelegd. De strijd om
de volgende plaatsen werd middels de
finishvlag beslist, want drie duo's finish-
ten op 88 ronden. Tweede werd uit-
eindelijk Rolf Oosterink en Tonnie
Harms; 3. Jan Oosterink en Henk
Bannink; 4. Jan Klein Brinke en Gerrit
Wentink. Door Kluvers Sport Totaal en
Petit Restaurant "De Rotonde" waren
voor dit motorsportgebeuren bekers be-
schikbaar gesteld.

Touwtrekken
Vorden winnaar in 640 B en C klasse.
Jeugd winnaar A- en B-klasse.
Het vierde bondstoernooi touwtrekken
van de zomercompetitie werd zondag
onder bar slechte weersomstandigheden
gehouden in Bathmen op het oude
sportcomplex. De organisatie berustte
bij de TTV Bathmen. Er waren ondanks
de regen meer dan zestig ploegen in
touw, die in felle duels de punten bijeen-
trokken. Bij de jeugd kon Vorden zowel
in de A als de B-klasse winnaar worden.
De EHTC-jeugd was anders ook niet
voor de poes en kwam met Vorden gelijk
in de A-afdeling. In de C-klasse waren
Bekveld en Vorden l eerste met 9
punten. In de 640 B-klasse kon Vorden
verrassend de eerste plaats bemachtigen
en Vorden eindigde ook bovenaan in de
D-klasse.

i crew vDe einstandWT waren:
Jeug A: 1. Vorden en EHTC, 2. Bek-
veld, 3. Warken en Noordijk, 4. Bath-
men. Jeugd B: 1. Vorden, 2. Oosterwijk
en Erichem, 3. Eibergen, 4. Erichem.
Jeugd C: ^•Bekveld en Vorden, 2.
Eibergen, . "Heure, 4. EHTC, 5.
Vorden. 640 B: 1. Vorden, 2. Bussloo en
Erichem, 3. Okia, 4. EHTC en Noordijk
5. Heureen Bekveld. 640 D: 1. Vorden,
2. Warken, 3. Bathmen, 4. Okia, 5.
Bisons, 6. EHTC.
Na vier toernooien, dus op de helft van
de bondscompetitie, zijn de standen in
het algemeen klassement: Jeugd A: 1.
Vorden, 2. EHTC, 3. Bekveld, 4. Noor-
dijk, 5. Warken, 6. Bathmen. Jeugd B:
1. Vorden, 2. Oosterwijk, 3. Erichem l,
4. Erichem 2 en Eibergen. Jeugd C: 1.
Eibergen, 2. Bekveld en Vorden, 3.
Heure, 4. EHTC, 5. Vorden.
640 B: 1. Bussloo, 2. Vorden, 3.
Erichem, 4. Noordijk, 5. EHTC, 6.
Okia, 7. Bekveld, 8 Heure. 640 D: 1.
Vorden, 2. Bisons, 3. Warken, 4. Okia,
5. Bathmen, 6. EHTC.

Vorden Al na 4-1 overwinning kampioen

Vorden Al kampioen
Het A l-elf tal van de voetbalvereniging
Vorden is er zaterdagmiddag in ge-
slaagd om dankzij een 4-1 overwinning
op Warnsveldse Boys Al kampioen vna
haar afdeling te worden. De wedstrijd
tegen Warnsveld, die door een flink
aantal toeschouwers werd bijgewoond,
begon uiterst spektaculair, want er was
nauwelijks een minuut gespeeld of An-

dré Vlekkert sprintte door op een verre
uittrap van doelman E. Elburg om ver-
volgens beheerst te scoren. Gedurende
de gehele eerste helft ontstonden er
hachelijke momenten in het strafschop-
gebied van Warnsveld doordat vrijwel
alle uittrappen van Elburg gevaar inhiel-
den. Bij de rust zat Vorden al op rozen:
Bert Kornegoor 2-0; André Vlekkert
3-0.

Nadat de bezoekers in de tweede helft
hadden tegen gescoord, bepaalde Mar-
cel Mulders de eindstand op 4-1. Na
afloop vele bloemen en lovende woorden
van voorzitter Scharrenberg. Trainer,
Karel Nieuwenhuis, werd zaterdagavond
tijdens een gezellige avond in het klub-
gebouw door "zijn" jongens diverse
keren op de schouders genomen.

Volleybaltoernooi
Volleybalhappening Dash uitstekend
geslaagd.
760 teams met 1500 volleybalsporters op
42 speelvelden

Eens per jaar staat Vorden geheel in het
teken van de volleybalsport en vindt een
ware "invasie" plaats tijdens het tra-
ditionele toernooi van de plaatselijke
vereniging Dash. Zoals alle voorgaande
acht toernooien had Dash de weergoden
op zijn hand en vonden de wedstrijden
- die zaterdag op e gemeentelijke sport-
terreinen nabij het zwembad werden
gehouden - plaats onder ideale weers-
omstandigheden. Vanaf 's morgens half
tien tot 's avonds bij zessen kwamen
liefst 160 teams van de deelnemende 50
verenigingen in actie op de twee-en-
veertig uitgezette s pee l vel de n^üe jury en
het wedstrijdsecretariaat, u ;̂ Bi de da-
mes mevrouw De Vries en mevrouw
Aartsen voor de explicaties en het bij-
houden van de standen enz. zorgden.

wist het opgestelde schema keurig aan te
houden. Een zeer bijzondere prestatie
gezien het aantal te spelen wedstrijden:
385 wedstrijden, die door zo'n 150
scheidsrechters werden gearbitreerd.

De deelnemende teams kwamen onder
meer uit de districten Veluwe, Oost-
Gelderland, Twente, Betuwe, Noord-
Oost-Gelderland en de IJsselstreek. Er
heerste de gehele dag een gezellige sfeer,
mede door de sportieve wedstrijden, die
uiteraard de nodige spanning in elke
poule brachten. De Vordense EHBO
was met haar uit vier man bestaande
team. contant in de weer op hulp te
bieden bij kleine schaafwonden, duim-
of enkel verstuikingen enz. Langs de
velden stonden diverse kraampjes waar-
in leden van Dash een hartige hap of
koele dronk aan de man brachten.
Behalve in de kleedlokaliteit van de w
Vorden was er gelegenheid tot omkleden
en douchen in en bij de vrachtauto's van
de Vordense zakenlieden (Sorbo, VLC
De Graafschap en HCI Hengelo) die

beschikbaar waren gesteld. Nabij de
kant ine kon men de standen en uitsla-
gen in een schematisch overzicht note-
ren.
Hr was een grote publieke belang-
stelling. Wethouder van sportzaken de
heer A. Lichtenberg opende 's morgens
deze grote volleybalhappening met een
toepasselijk woord. Dash-voorzitter de
heer Janssen was van oordeel dat dit
traditionele evenement zeer goed ge-
slaagd was. Hij bracht dank aan het
bestuur van de voetbalvereniging Vor-
den voor de voortreffelijke wijze van
dienstverlening in alle opzichten. Voorts
aan de plaatselijke EHBO, de diverse
zakenlieden die hun wagens ter beschik-
king hadden gesteld en zeker niet op de
laatste plaats aan spelers en speelsters
en eigen Dash-leden voor hun sportieve
en onmisbare medewerking. Het was een
zeer goed georganiseerd toernooi. Ere-
voorzitter de heer H. v.d. Sligte reikte
tegen /essen met een toepasselijk woord
de prijzen uit aan de winnaars in elke
poule. —-

Dammen
Apirantenvüftal damclub Vorden stelt
teleur in Nederlandse finale
Het aspirantenvijftal van de Vordense
damclub DCV speelde zaterdag in Hil-
versum voor het Nederlandse kampioen-
schap clubvijftallen. Gezien de eerste
plaats in de halve finale in Gorkum (op
12 mei) waren de verwachtingen in de
Nederlandse finale hoog gespannen.
Helaas voor DCV viel dit enorm tegen.
Er werd een laatste plaats behaald met
één wedstrijdpunt en elf bordpunten,
hetgeen duidelijk beneden hun kunnen
lag.

Van het Vordense vijftal dat bestond uit
Wieger Wesselink, Johan Krajenbrink,
André Graaskamp, Henk Hoekman en
Bennie Hiddink speelden alleen de
eerste twee redelijk tot goed, al moest
Johan Krajenbrink dooreen blunder wel
een verliespartij en een remise aksep-
teren. Wieger Wesselink behoefde maar
één punt weg te geven, op een moment
dat er toch niets meer te redden viel. De
andere drie spelers die in Gorkum wel
goede partijen speelden maakten er
zaterdag weinig of niets van en behaal-
den bij elkaar drie punten.

De einduitslag: WDV Winterswijk 4 p;
2. de Toer, Grouw, 4. p; 3. Dios
Brunssum, 3 p; 4 DCV Vorden l p.
Zaterdag 2 juni spelen de aspiranten
Johan Krajenbrink en Wieger Wesselink
in Utrecht om de Nederlandse finale
sneldammen. Op zaterdag 9 juni speelt
het schoolteam van de Bijz. school het
Hoge in Wageningen in de Nederlandse
finale en wel voor basisschoolteams.

wisselslag meisjes onder 14 jaar: 1.
Marjan Pardijs, 2. Everdien Steeman.
jongens onder 14 jaar: 1. Peter Nijen-
huis, 2. Nico de Klerk, meisjes onder 16
jaar: 1. Marga Eykelkamp, 2. Heidi
Willems, 3. Ina Wiltink. dames: 1.
Anke Wiltink, 2. Carla Hartman. 50
meter schoolslag meisjes onder de 10
jaar: 1. Eline Timmer, 2. Anita Smalle-
goor, 3. Annelies Nijenhuis. jongens
onder 10 jaar: 1. André Karmiggelt, 2
en 3. Nick Gr. Roessink en Gerben te
Velthuis. 50 meter rugslag meisjes onder
12 jaar: 1. Marijke Timmer, 2. Pauline
Kip, 3. Ester Nieuwenhuis. Jongens
onder 12 jaar: 1. Peter Besselink, 2.
Freddy Dijkman, 3. Han Berenpas. 100
meter vrije slag meisjes onder 14 jaar: 1.
Marjan Pardijs, 2. Everdien Steeman.
jongens onder 14 jaar: 1. Peter Nijen-
huis, 2. Erik van Bergenhenegouwen, 3.
Nico de Klerk. Meisjes onder de 16 jaar:
1. Diana Lammertink, 2. Marga Eykel-
kamp, 3. Ina Wiltink. Dames: 1. Anke
Wiltink, 2. Carla Hartman.

Zaterdag 23 juni vinden de open Vor-
dense zwemkampioenschappen plaats.

Voetbal

Waterpolo

Zwemmen
Klubkampioenschappen Vordense
zwemclub
Zaterdagmiddag werden in het zwem-
bad "In de Dennen" de klubkampioen-
schappen van de Vordense zwemclub
gehouden. De uitslagen waren:
50 meter vrije slag meisjes onder de 10
jaar: 1. Annelies Nijenhuis, 2. Eline
Timmer, 3. Anita Smallegoor. 50 meter
vrije slag jongens onder 10 jaar: 1. Mark
Karmiggelt, 2. Ernst te Velthuis, 3.
Jacco Venhuis, meisjes onder 12 jaar: l.
Marijke Timmer, 2. Ester Nieuwenhuis,
3. Gera te Velthuis, jongens onder 12
jaar: 1. Han Berenpas, 2. Fred Dijk-
man, 3. Peter Besselink. 100 meter

Meisjes poloclub Vorden behouden kans
op promotie

De meisjes van de poloclub "Vorden"
hebben in Papendal deelgenomen aan
de promotiewedstrijden naar de eerste
klas afdeling. Vorden verloor de eerste
ontmoeting tegen RZC (Renkum) met
2-4. Tegen Roderlo (Ruurlo) werd met
3-1 gewonnen, dankzij twee doelpunten
van Annet Mengerink en één van
Desiree Westerveld. Roxane ter Huerne
in hest Vorden-doel speelde een zeer
goede wedstrijd. Doordat Ruurlo van
Renkum won zullen de Vordense meisjes
een beslissingswedstrijd moeten spelen
tegen Renkum.

Vorden besluit competitie met winst op
Reunie
In een aantrekkelijke wedstrijd heeft
Vorden zondag de laatste competitie-
wedstrijd tegen Reunie (Borculo) ver-
diend met 2-1 gewonnen. Vorden dankte
deze zege aan een tweetal fortuinlijke
doelpunten van André te Velthuis,
terwijl bovendien in de defensie Hans
Stokkink weer van de partij was, zodat
het verdedigend beter liep bij de geel-
zwarten. Reunie schoot al direkt vol
goede moed uit de startblokken want na
amper een minuut spelen schoot Eshuis
van grote afstand keihard raak 0-1. De
thuisclub raakte geenszins ontmoedigd
en bouwde geleidelijk aan een veldmeer-
derheid. Halverwege de eerste helft
raakte André te Velthuis de bal maar
half maar zag het leer tot zijn grote
verbazing toch in de verste hoek buiten
bereik van doelman Altena in het net
verdwijnen 1-1. Vijf minuten later kwam
Vorden op 2-1. Opnieuw liet André te
Velthuis van flinke afstand een schot op
het Reunie-doel los. Linksachter Zeis
beroerde de bal heel iets, doelman
Altena grabbelde mis, waarna de bal
rustig de weg naar het doel vervolgde
2-1.

In de tweede helft volgde een gelijk-
opgaande strijd waarbij Vrouw Fortuna
Reunie een paar maal geducht in de
steek liet. In de vijfde minuut knalde
Rarsisse van grote afstand buiten bereik
van doelman Bekker tegen de lat. Een
paar minuten later opnieuw pecht voor
de bezoekers toen van Zwiers tegen de
lat kopte. Nadat voor Vorden Eddy
Hiddink de bal in handen van Altena
kopte overkwam vlak voor tijd Doppen
hetzelfde, met het verschil dat deze
speler naast kopte. Zaterdagavond 26
mei organiseert de jubileumcommissie
voor de leden een dansavond in de
kantine.

Monuta Stichting
zorgvuldige uitvoering
van begrafenissen
en crematies

Rouwcentrum Het Jebbink 4, Vorden. Tel. 05752-2749



Nagekomen familiebericht

Na een geduldig gedragen lijden ging nog onverwacht
van ons heen onze lieve zoon, broer, zwager en oom

DERK JAN LIJFTOGT

op de leeftijd van 47 jaar.

Vorden: A. Lijftogt-Olthof
M. G. Lijftogt
H. M. Lijftogt-Zieverink
A. Vreeman
H. J. Vreeman-Stapper
B. J. Vreeman
J. W. Vreeman-Goldsmid
neven en nichten

Vorden, 30 mei 1979
't Hoge 21

De overledene is opgebaard in de aula van het Rouw-
centrum aan het Jebbink 4 te Vorden, waar zaterdag
2 juni een dienst wordt gehouden welke aanvangt om
11.00 uur. Waarna de teraardebestelling zal plaats-
vinden om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Verenigingen of instellingen...
die deel wensen te nemen aan de

BRADERIE
ter gelegenheid van het
V.V.V.-jubileum op donder-
dag 21 juni a.s. worden ver-
zocht zich aan te melden voor
14 juni bij het V.V.V.-kantoor
(fa.Wullink)tel. 1342.

DEELNAME GRATIS

Pinksteren, twee zondagen
dat betekent extra brood in huis.

Kies uw brood uit dat wat de
Echte Warme Bakker voor U maakt
D Ambachtelijk brood
D Vakwerk, kwaliteit en vers!
D Zo uit de oven
D en... een pracht sortering

HAAL UW BROOD BIJ

99t Winkeltje speciaalzaak in brood en banket
A. G. SCHURINK — BURG. GALLEESTRAAT 22 — VORDEN — TEL. 1877

Worden
aanstaande

echtparen wel
goed voorgelicht?

Wist u ook
dat u
kunt
adverteren
in de
edities
Ruurlo
of Hengelo
voor
half geld

ZONNIG,
JEUGDIG EN
CHARMANT

is onze kollektie
ZOMER-
JURKEN

Grote sortering

D ZWEMBROEKEN
D ZWEM VLIEZEN
D DUIKBRILLEN
D ZWEMBANDEN

SNORKELS

Wapen- en sporthandel

Marlens
Zutphènseweg - Vorden

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Contact

voor het nieuws
uit uw eigen streek

Tennis
ia -̂:̂ iiy

UITSCHIETER VAN DE WEEK!!!
Restanten

Damesrokken
en pantalons

15,-Nu

Tenniskampioenen "Vordens Tennis-
park".
De Vordense tennisvereniging heeft zich
dit jaar voor het eerst serieus met het
kompetitiegebeuren bezig gehouden.
Drie van de vijf teams waren bijzonder
succesvol. Bij de Mix l werd Vorden
kampioen, terwijl bovendien de heren
van het zaterdagteam alsmede het zon-
dagteam kampioen werden.

De drie kampioensploegen zullen over
twee weken promotie wedstrijden spelen
om zodoende te proberen het volgend
seizoen in de 4e klas uit te komen. De
uitslagen van de gespeelde competitie
wedstrijden waren als volgt: Mix l
Vorden - Tega 4-1, Mix 2 Vorden 2 -
Tepci 2 1-4, heren (zaterdag) Lochem -
Vorden'4-2, junioren Drieslag - Vorden
0-6, heren (zondag) Ludica - Vorden
0-6.

Voetbal
Nederlaagtoernooi in het kader 50 jarig
bestaan
In het kader van het vijftigjarig bestaan,
in de maand augustus, is op het "Vor-
den" terrein verspreid over een aantal
weken een nederlaagtoernooi georgani-
seerd voor A, B en C elftallen. Meespe-
lende teams zijn Pax, Ruurlo, Reunie en
Vorden. Bij de Al junioren waren de
uitslagen als volgt: Vorden - Ruurlo 5-2,
Vorden - Reunie 13-0, Vorden - Pax 1-2.
Winnaar werd Pax Al. B junioren:
Vorden BI - Ruurlo BI - 1-4; Vorden BI
- Reunie 0-1, Vorden BI - Pax BI 1-3.
Winaar werd hier Ruurlo. C unioren:
Vorden Cl - Ruurlo Cl 2-1, V rden Cl -
Reunie 4-0, Vorden - Pax O- . Winnaar
Reunie Cl.

Ja, ook nu weer vlees tegen
groothandelsprijzen!!

RJblappen 1000 gram 1 1 ,00

Borstlappen iooogram 8,75
Mager braadvlees 1000 gram 13,50
Lende of rosbief 1000 gram 15,50
Keimager rundergehakt 1000 gram 9,50
Frikandeau v. d. ham... 1000 gram 11,50
Wiener snitzeis 1000 gram 13,00
Speklappen 1000 gram 5,50

Magere braadworst 1000 gram 8,00
WEEKEND REKLAME SPECIAAL

Gehakt half-om-half 1000 gram 6,00

2e 1000 gram gehakt half-om-half 5,00
G VOOR- en ACHTERBOUTEN
D HALVE VARKENS
D STRENGEN CARBONADES

TEGEN SCHERPE PRIJZEN!!
alles diepvries klaar gemaakt.
Verkoop alleen vrijdags van 9.00 tot 18.00 uur

VLEESGROOTHANDEL

MARTIN JANSEN
Burg. Galleestraat 36, 7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2424.

Het adres voor al uw huisslachtingen
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itijlvollt'
Kennemer
Kaarten
Kollektie
D i k k t - 1 »

igesties

DRUKKERIJ

WEEVERS
Nieuwstad 12 - Vorden

Te koop: goed onderhouden
bromfiets Sparta Lucky.
Anja Wullink, Dorpsstraat 4,
Vorden. Tel. 1342.

FLESSEN EN TANKGAS
ook aanleg

KEUNE
Nijverheidsweg4, Vorden
TE1. 05752-1737.

Te koop gevraagd: eenvoudig
vrijstaand klein huis.
Tel. 05430-4359.

Te koop: Simca 1301 Special
Bj. 1972. Vraagprijs ƒ 500,-
Aalderkampweg l, Vorden

Extra voordelige
aanbiedingen
Sla 2 krop 98

Holl. aardbeien l D9

Jaffa sinaasappels 15 v o o r . wSlo

Golden Delicious 2 kg l öSI

Pinda's in dop 500 gram

WEEKENDAANBIEDING
1 bos gemengde
voorjaarsbloemen. . 495
Het adres voor

EEN FIJN BRUIDSBOEKET

*"̂  JTW
Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Vijf wijdtematen.
Dat is Piedro voor
élke kindervoet.

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1542

. Dit is weer helemaal in!
- Toer Populair dames model -

Fijn hoor, oerdegelijk, sterk,'met
vakmanschap gebouwd. En

door moderne materialen
lichtlopend. Kom deze

fiets bekijken bij:

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-7278 Gazelle's rijden op Vredestein banden.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •̂̂ •̂ ^^^^^^^^^^^^^^ •̂•••̂ ^^ •̂•î ^^^^^^^^^^^^P

dit springt de week uit

Uw zaak

'HELMINK
VORDEN Z-iTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Bedrukte

Kinder-
T-SHIRTS

Normaal 16,50

Nu/ 10f-
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VANAF HEDEN ELKE WOENSDAGMIDDAG GEOPEND

teHtiel en mode
/chooldermon

raadhuisstraat tel. 1367 vorden
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4 juni (2e Pinksterdag):

LIFE
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open.

Hengelo Gld. telefoon O5753-1461

Gratis eerste
inleg voor elke

lieuwe spaarder

Makelaars- en Assurrantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31
Tel. 05752-1531

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

All» soorten
bouwmaterialen In

•te«n, kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wind-, vloertegels en
plavulzen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers.

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonrooster:,
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubbcrroid
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

KOM
KEUKENS
en
SANITAIR
KIJKEN BIJ

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

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

SUPERBENZINE
KEUNE
Altijd kwaliteit
Altijd goedkoper

Nijverheidsweg4, Vorden
Tel. 05752-1737.

Gratis
kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk .
DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.

Fiets door de zomer!
Fietsen is gezond. De spieren in beweging,

gezonde lucht diep inademen. De vrije natuur
in, door bos en heide, waar geen auto

kan komen. Hoera! Hoera!, dat de
fiets nog bestaat. Een goede fiets. Een

probleemloze fiets. In vele kleuren. In vele
modellen. Voor jong en oud; voor dik en dun

Fiets! Fiets op een duurzame,
stevige, vederlicht lopende Gazelle.

Gazelle's te kust en te keur vindt u bij:

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.)

Tel. 05753 - 7278

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

En voor
dit pilsje

ook nog van
leder.

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

WULLINK Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden
Tel. 1342

Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532



Nieuwe overjarige Kreidler
Zundapp en Puch brommers
tegen sterk verlaagde prijzen.
Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo
(Gld.) Tel. 05753-7278.

FIETSEN in verpakking
geheel compleet ƒ 224,50
FA. SLOTBOOM, Kieften-
dorp 11, Hengelo (Gld.) Tel.
05753-7278.

RACEFIETSEN
10 versnellingen

geheel compleet
vanaf ƒ 392,50

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo (G.)
Tel. 05753-7278.

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

Speel mee in de jubileum-
zegelaktie van de Vord. Win k.
Ver.
Misschien is één van de

achttien fietsen
dan voor U.

De JONG GELRE-uitwisse-
ling is op verzoek van Wanne-
perveen van 8, 9 en 10 juni
verschoven naar 29 en 30 juni
en l juli.

Te koop: + 2 ha kuilgras.
Briefjes inleveren voor zater-
dag 2 juni 20.00 uur.
G. J. Brummelman, Spieker-
weg 1.

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

Ookvoor
uw vakantie kan
de Bondsspaarbank
iets extra's doen.

Met de Bondsspaarbank
kunt u alle kanten op.

U kunt er terecht voor de
financiering van vakantiereis
of karavaa

Maar ook voor reis- en
bagageverzekering.

Wij zorgen voor reis-
cheques en buitenlands geld.

Wilt u meer weten over
onze service?

Er is altijd wel een
Bondsspaarbankkantoor bij u
in de buurt. Waar men alle
tijd en aandacht heeft voor uw
geldzaken - groot of klein. m

t 't Is de oank met de S
van Service.

BONDSSPAARBANK
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Bare hem. Alle zaken voor alle mensen

Pinksteraanbieding!!
BLAUW LINNEN

Sandalet
METSLEEHAK
Deze week.

bij
15.-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

WONINGBOUWVERENIGING

„THUIS BEST'
In verband met 2e Pinksterdag (4 juni
1979) is het

spreekuur
van de woningadviescommis-
sie Vorden

verplaatst
naar maandag 11 juni 1979
van 7 tot 8 uur.

Het Bestuur

PINKSTEREN!!
BESTEL ZO'N HEERLIJKE

schaal FONDUE of
BARBECUEVLEES bij

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

D 66 Stem noe us met veurkeur D 66

Stem es bie veurkeur op
'n old Vordenaar

Lieste nummer vieftien

D'66 Henk Potman D'66

Welkoop biedt
ruime keus
kijk maart
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16 JUNI VADERDAG... VERRAS 'M MET EEN WELKOOP
AANBIEDING VOOR ZIJN HOBBY!

wcllcooi»
il

f l ; - , V ' \ > n ,iH-I . i
AUTOWASBORSTEL
Echt paardehaar, plastic huisen
koperen aansluiting. Met reservoir
voor shampoostaafjes.
Normale prijsJlSröS"
KNALPRIJS^

m WATERPAS
Gestoomd beukehouten
waterpas, 40 cm.
Met aluminium zool en
plexiglas libellen.

Normale prijs 17.25

AUTOZOMERSET
OK-set bestaande uit 1/2 liter fles
shampoo, 150 ml fles ruitesproeier-
vloeistof, sponsen insectenspons.
Normale prijs JrTS" ,̂ gsrr-,..
KNALPRIJS r=

KRUISSLEUTEL
Gedore kruissleutel, zeer
solide uitvoering voor
personenauto's.

WELKOOP
AKTIEPRIJS

ZWENKSPROEIER Meinor 61W
Instelbare zwenksproeier, geheel of
gedeeltelijk links of rechts in te
stellen. Max. sproei-oppervlak
10 x 20 meter, aansluiting 1/2
of 3/4" slang. Normale prijs.24^?5
KNALPRIJS

v

FIETSPOMP
Robuuste fiets-
pomp met
^voetplanken

kslang.
i Normale

prijs td.-

' WELKOOP
AKTIEPRIJS

BISON DOE-KADO-DOOS
Bison doe-kado-doos met
11 verschillende tubes
Bison lijm, lijmtipsen „^
lijmwijzer. \w
Het ideale geschenk.
Normale prijs

WELKOOP
AKTIEPRIJS

•'::*: \

m!mX

MAKITA DÉCOUPEERZAAG
Dubbel
jeïsoleerde

découpeer-
zaag,
220 Watt.
Zaagt hout

csfe $ tot 50 mm,
staal tot
3mm.

Compleet met
2 meter kabel, breed-

tegeleider en inbussleutel.
Normale prijs 149.-
WELKOOP AKTIEPRUS

PLASTIC TUINSLANG
Plastic waterslang,
o 1/2", oprol van 25 meter. Prima te
combineren metdeMelnorzwenk-
sproeier! Normale prijs Jj6r9S
WELKOOP AKTIEPRIJS

k

welkoop
voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver

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