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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Vreemdelingenverkeer Vorden bestaat 75 jaar
Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

50 JAAR GETROUWD

Het wielermuziekkorps "Crescendo" uit Opende (bij Drachten).

De afd. Vorden van het VVV bestaat deze maand 75 jaar. Een mijlpaal die deze
aktieve vereniging niet zonder meer aan zich v oor b y zal laten gaan, getuige de
talrijke evenementen die in de f eest week [18 t§m 23 juni] worden georganiseerd. De
festiviteiten beginnen op maandagavond 18 juni wanneer de plaatselijke brandweer
op het Wiemelink een spuitvoetbalwedstrtyd organiseert. Gezien het weer van de
afgelopen dagen een aanlokkelijk idee, dat ongetwyfeld met de nodige hilariteit
gepaard zal gaan.

Dinsdag 19 juni wordt er een wielerron-
de georganiseerd op een parcours in de
omgeving van de Empo-rijwielenfabriek.
Woensdagmiddag 20 juni recipieert het
bestuur in de zaal van Hotel Smit. Op de
weg naar het kasteel wordt donderdag-
avond een demonstratie gehouden met
modelvliegtuigen, terwijl bovendien een
demonstratie parachutespringen op het
programma staat. Na afloop is er in het
dorp een groots opgezette b radene, waar
vele oude ambachten te bewonderen
zijn.

Zaterdagmorgen 23 juni wordt er voor
de jeugd in het dorpscentrum een
poppentheater georganiseerd, 's Mid-
dags gaat de grote jubileum-fietstocht
van start. De deelnemers aan deze tocht
worden bij het kasteel terug verwacht
waar de christelijke showband en wieler-
muziekkorps "Crescendo" uit Opende
(bij Drachten) het gezelschap richting
marktplein zal voorgaan. Daarna zal in
het dorp een demonstratie worden gege-
ven. De deelnemers aan deze bijzondere
fietstocht zullen een herinneringstegel
ontvangen. "U ziet aan het 75 jarig
jubileum wordt flinke aandacht ge-
schonken. Ik geloof toch wel te mogen
zeggen dat de VVV jaar-in, jaar-uit veel
voorde vreemdelingen doet. Wanneer je
het met omliggende gemeenten verge-
lijkt steke we er helemaal boven uit".
Dit zeg de heer G. W. Eyerkamp jaren-
lang het "gezicht" van de VVV en na de
festiviteiten de nieuwe voorzitter.

Oprichting
De VVV te Vorden werd officieel
opgericht op 7 juni 1904, op initiatief
van de toenmalige burgemeester de heer
P. G. Gallee. De oorspronkelijke werk-
zaamheden bestonden uit het uitgeven
van een gids van Vorden, het uitzetten
van wandelingen en het aanleggen van
rijwielpaden langs de vele zandwegen,
terwijl ook ruime aandacht werd ge-
schonken aan het plaatsen van banken.
Op 2 april 1913 werd op voorstel van de
toenmalige sekretaris de heer van Mou-
rik gedurende de maanden juli en
augustus op de woensdagmiddagen een
achtkastelentocht per rijwiel uit te
schrijven. De eerste tocht werd door 7
dames en heren meegemaakt en sedert-
dien is deze tocht de "trekpleister" van
de VVV geworden.

Bij deze achtkastelentochten per fiets
mag natuurlijk de naam van oud-bur-
gemeester A. E. van Arkel niet onver-
meld blijven. Want juist hij heeft
Vorden als de "fietstende burgemees-
ter" enorme bekendheid gegeven. Op 2
juli ging de heer van Arkel de tocht voor
het eerst "voor", hetgeen hij zo'n 30 jaar
lang elke woensdagmiddag in de maan-
den juli en augustus heeft volgehouden.
In die periode volgden hem in totaal
circa 31.000 vakantiegangers. Een re-
kord dat wellicht nimmer verbroken zal
worden. Om nog even in de historie te
duiken: in 1920 werd de afd. Vorden lid

van de provinciale vereniging voor
vreemdelingenverkeer. Deze vereniging
maakte zelfs in 1932 in den Haag
reklame voor het achtkastelendorp.

/omer program ma's.
Na de tweede wereldoorlog heeft de
VVV te Vorden haar aktiviteiten uitge-
breid door in de maanden juli en augus-
tus een zomerprogramma op te stellen
tot meerdere eer en glorie van de
vakantiegangers. Om eens wat te noe-
men: optredtfu van de boerendansgroep
"De Knup^Bkskes", de welbekende
Staringavonden, de boerenbruiloften,
bezichtiging Pinetum, avondwandelin-
gen, etc. etc.

Honkvast bestuur.
Opmerkelijk is de lange staat van dienst
van de meeste bestuursleden. Geduren-
de de 75 jaren van het bestaan heeft de
vereniging slechts een paar voorzitters
gehad. Eerst was het de heer Thate, die
in 1947 werd opgevolgd door de heer A.
E. van Arkel, die op zijn beurt de voor-
zittershamer in 1976 overdeed aan Burg.
Mr. M. Vunderink. Na de viering van
het 75 jarig bestaan zal de heer G. W.
Eyerkamp het voorzitterschap op zich
nemen. Mannen als J. Bielderman, W.
Kamperman en H. Emsbroek maakten
een kwart eeuw deel uit van het bestuur.
Van het huidige bestuur heeft de heer
Eyerkamp met 30 "dienstjaren" de
meeste ervaring. Overigens ziet het
bestuur er op dit moment als volgt uit:
Burg. Mr. M. Vunderink, voorzitter, H.
Lubberdink, sekretaris, L. Westerhof,
penningmeester en de leden J. van Ark,
P. H. Emsbroek, G. Koerselman, N. A.
van Goethem, H. J. Koning en K.
Bakker.

SAMEN NAAR EEN EUROPA
VOOR VRIJE MENSEN

STEM DAAROM OP 7 JUNI

CDA
Europese Volkspartij

LIJST 2
Bouke Beumer

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

"Nou gaat 't beginnen..."
riep een peuter feestelijk in de fijne
vroege Pinksterdienst op zondagmorgen
j.l. toen in de oude dorpskerk Hande-
lingen 2 gelezen werd. En die peuter
heeft gelijk! Sinds Pinksteren, sinds de
uitstorting van de Heilige Geest is de tijd

van de Kerk voor goed begonnen,
wereldwijd. Maar het is en het blijft
steeds weer een beginnen, een gaan door
de geschiedenis met vallen en opstaan,
de wind mee en de wind tegen hebben.
Hoe het ook zij, de wind, de Geest van
God hebben we méé, mee-gekregen. En
daarom is er en blijft er de kerk, de
gemeenschap van en rond de Heer. We
zien het in Polen tijdens het bezoek van
de Paus, Johannes Paulus 2. We zien het
in eigen omgeving. Gods Geest, Gods
evangelie is niet meer weg te krijgen
sinds Pinksteren.

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
(Gezang 247, Liedboek voor de kerken).

Zending.
Tijdens de Pinksterkerkdiensten zijn in
vele gemeenten en parochies kollekten
gehouden voor de missie, de zending.
Tijdens de dienst in de Hervormde kerk
werd medegedeeld, dat het richtbedrag
voor de Hervormde gemeente te Vorden
dit jaar zestien duizend gulden is. Het
Kerkblad vermeldt in een vaste rubriek,
verzorgd door de heer H. S. J. Albers,

elke maand enige gegevens over het zen-
dingswerk.

Dienst van schrift en tafel.
a.s. Zondag 10 juni, de eerste zondag na
Pinksteren zal in de Hervormde kerk een
dienst gehouden worden van Schrift en
Tafel, van Woordverkondiging en vie-
ring van het Heilig Avondmaal. Het is
dan zondag Trinitatis, de zondag van de
Drie-eenheid. Gods werk is volbracht en
Gods werk gaat door. De Kerk zingt de
lof van God, de Vader, de Zoon, de
Heilige Geest, de Drie-enige.

Om tien uur...
Ook in de zomertijd begint de morgen-
kerkdienst in de Gereformeerde kerk en
ook in de Hervormde kerk om tien uur.
Zo hebben de kerkeraden het na overleg
besloten en dat besluit is in de Her-
vormde gemeente door een gehouden
enquête ondersteund. Mede door de
invoering van de zomertijd bleek tien
uur de meest gewenste tijd voor de
kerkgang te zijn. Juist ook voor de
agrariërs. De vele gasten in onze ge-
meente zijn veelal ook gewend aan tien
uur als aanvangsuur voor de morgen-
kerkdienst.

50 Jaar getrouwd zijn D. Lindenschot (Derk), 78 jaar, en W. H. Lindenschot-
Lensink (Rika), 75 jaar. Zij wonen in goede gezondheid aan de Nijlandweg l in
Vorden. Het gouden-paar heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen. Derk heeft
ruim 40 jaar een kuikenbroeda^j gedreven naast het landbouwbedrijf. Hij mag
graag knutselen, tuinieren <^P een paardenliefhebber. Zijn vrouw helpt hem
graag in de tuin terwijl zij ook graag mag koken en borduren. Recepte half 3 tot
half 5 in zaal Bakker.

Op 7 juni zijn J. B. Wuestenenk (Jan), 78 jaar en A. Wuestenenk (Aaltje), 76 jaar
50 jaar getrouwd. Het gouden paar woont aan de Wildenborchseweg l te Vorden,
alwaar zij genieten van een goede gezondheid. Sinds 1964 wonen ze op het huidige
adres, voordien op een boerderij aan de Baakseweg l in Vorden. Jan heeft aktief
deelgenomen aan het landbouworganisatiewezen o.a. in bestuurlijke funkties. Het
paar heeft 3 kinderen, 8 kleinkinderen en I achterkleinkind. Op 8 juni zal het
gouden huwelijksfeest worden gevierd in zaal Schoenaker, waareen receptie wordt
gehouden van 3.00 uur tot 16.30 uur.

Gemeentenieuws
Deze week komen de volgende
onderwerpen aan de orde:
1. Collectevergunningen.
2. Spreekuur wethouders.

Collectevergunningen:
Burgemeester en wethouders heb-
ben de volgende collectevergun-
ningen afgegeven: periode 4 juni
t/m 10 juni 1979 t.b.v. Nationale
Collecte Alcoholisme. Daarnaast
hebben B&W aan de muziekvere-
niging "Concordia" vergunning
verleend om op zaterdag 9 juni
a.s. te venten met hanen.

Spreekuur wethouders:
In verband met de op donderdag
7 juni a.s. te houden Europese
verkiezingen zullen de beide wet-
houders die dag geen spreekuur
houden.

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 10 juni 10.00 uur Ds. J. C.
Krajenbrink.

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. K. Veenstra; 19.00 uur
Ds. Zijlstra.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur

R.K. KERK KRANENBURG
/uterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 -
U.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
uur Dr. v. Tongeren,
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. Wegchelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Wegchelaer.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
E. R. F. Aalders, Silvolde, tel. 08350-
4008; N. J. Edens, Vorden, tel. 05752-
1453.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand juni: mevr. Takken-
kamp, tel. 1422. 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.
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Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van ons zoontje
en broertje

WOUTER
Reini en Tea
Groot Nuelend-

Brummelman
Geert
Dianne

7251 MZ Vorden, 31 mei 1979
Schuttestraat 24

Aan allen onze hartelijke
dank voor de zeer vele felici-
taties, bloemen en cadeau's
die wij ter gelegenheid van ons
40-jarig huwelijk mochten
ontvangen.

G. J. Vruggink
H. G. Vruggink-Toonk

Baakseweg 13, Wichmond

Hierbij betuigen wij onze har-
telijke dank voor de vele feli-
citaties, bloemen en cadeau's
die wij bij ons 40-jarig huwe-
lijk mochten ontvangen.

A. J. Vruggink
H. W. Vruggink-

Smallegoor
Vorden, juni 1979
Deldensebroekweg 3

Onze hartelijke dank aan
allen, voor de vele goede wen-
sen, bloemen en cadeau's, in
welke vorm dan ook, tijdens
ons gouden huwelijksfeest op
31 mei j.l. Het was voor ons
en onze kinderen en klein-
kinderen een bijzonder mooie
dag.

H. Arfman
J. A. Arfman-Geltink

Vorden, Zutphenseweg 43

Hartelijk dank voor de vele
bloemen, gelukwensen en ge-
schenken, die ons 50-jarig
huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

I I . . I . Willcms
F. D. Willems-Hissink

Juni 1979, Berkendij k l,
7251 NW Vorden

Langs deze weg willen wij een
ieder hartelijk danken voor de
vele felicitaties, bloemen en
geschenken die onze trouw-
dag op 23 mei tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

Bert en Erna Hennink

Freule v. Dorthstraat 35,
Winterswijk

Te koop: een Goudfazanten-
haan en hen. A. J. Boers, Het
Wiemelink 29, Vorden. Tel.
05752-1872.

GESLAAGD!
Geef uw zoon of dochter dan
een FONGERS fiets cadeau.
Barink, Nieuwstad 26

De JONG GELRE uitwisse-
ling is op verzoek van Wanne-
perveen van 8, 9 en 10 juni
verschoven naar 29, 30 juni en
1 juli .
Opgave slaapgelegenheid bij
mej. A. Gotink, Lankamp-
weg 2, Vorden

Te koop: l perceel kuilgras bij
A. G. Winkels, Almenseweg
40.

Vakantiewerk gevraagd voor
2 meisjes van 14 jaar. Tel.
6890.

Dat is mooi: een bruidstaart
op uw bruiloft.
Wij kunnen het verzorgen.
Banketbakkerij
J. WIEKART

Hulp gevraagd voor licht tuin-
werk, verzorging pinetum
,,De Belten", Wildenborch-
seweg 15, tel. 6607.

Vaderdag
Haal voor vader een toer-
sport- of trimfiets.
Ook voor alle accessoires
Barink, Nieuwstad 26
FONGERS

Te koop: namens zwemclub,
meisjesfiets 6 jaar, herenfiets,
meisjesfiets 9 jaar, racefiets
10-v., trapskelter, autoradio
m/luidsp.
tel. 05752-2523. Insulindelaan
19, Vorden.

Te koop: rode Fiat 850 spec.
bj. '71 tegen aannemelijk bod
te bevragen bij Bannink,
Kerveldseweg 29, Hengelo
Gld. Tel. 05753-1483. Na
18.00 uur.

TONNY HAVERKAMP
en
TRUDY VAN HOUTE

geven U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk op vrijdag 8 juni a.s. om 14.00
uur in het gemeentehuis „Kasteel Vor-
den".

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
16.30 uur in de Boggelaar, Vordense-
weg 32, Warnsveld.

Vorden, "Smidshuis", Kruisdijk2
Vorden, De Haar 16

Tijdelijk adres tot l-8-'79
De Haar 16, Vorden
Daarna: Het Kerspel 18, Vorden

Op vrijdag 15 juni a.s. hopen wij met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

C. W. EIJKELKAMP
M. E. EIJKELKAMP-

STAPELBROEK
WILKO-TINY
MARGA

Vorden, juni 1979
Enkweg 6

Inplaats van kaarten

Zaterdag 16 juni a.s. hopen wij de dag te herdenken
waarop wij voor 40 jaar geleden in het huwelijk wer-
den verbonden.

JOH. GROOT JEBBINK
A. GROOT JEBBINK-

MEMELINK

Receptie 's middags van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10, Vorden.

Vorden, juni 1979
,,De Bijvanck", Lindeseweg 18

Op 12 juni 1979 hoop ik mijn 40-jarig ambtsjubileum
te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.00 uur in Bodega „'t Pantoffeitje",
Dorpsstraat te Vorden.

H. J. BARGEMAN EN
ECHTGENOTE

Strodijk4, 7251 RS Vorden

Op zaterdag 9 juni hoop ik met kinderen, klein- en
achterkleinkinderen mijn 85ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren op maandag
11 juni in zaal Hotel Bakker te Vorden
vanaf 's avonds 8.00 uur.

OPOE NORDE-WEENK

Burgemeester Galleestraat 16, Vorden

Inplaats van kaarten

Langs deze weg willen wij, ook namens onze kinde-
ren, allen heel hartelijk bedanken die ons 40-jarig
huwelijk tot een bijzondere feestdag hebben gemaakt.

J. NORDE
W. A. NORDE-GROTENHUYS

Burg. Galleestraat 10, Vorden

Hartelijk dank aan buren, familie, klanten, vrienden
en kennissen die ons 25-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Ook dank voor de vele bloemen, kado's en geluk-
wensen. Ook namens de kinderen.

E. J. WASSEVELD
G. WASSEVELD-ENGBERS

Schuttestraat 28, Vorden

Wegens huwelijk een onzer medewerk-
sters zijn wij vrijdagavond 8 juni a.s.

GESLOTEN

Shopcentrum DRAAYER
Raadhuisstraat 2, Vorden - Tel. 2124

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

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat ze voor ons
geweest is, geven wij u hierbij kennis dat van ons is
heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgroot-
moeder

ANTONIA BLOEMENDAAL-MENNINK
weduwe van G. J. Bloemendaal

op de gezegende leeftijd van 96 jaar.

Zutphen: G. J. Jansen-Bloemendaal
G.A. Jansen

Vorden: B. Boemendaal
J. Bloemendaal-Scholten

Wichmond: G. J. Bloemendaal
Z. Bloemendaal-Greutink

Vorden: H. A. Bloemendaal
H. J. Bloemendaal-Golstein
klein- en achterkleinkinderen.

7251 XX Vorden, 31 mei 1979
't Hoge 38

De teraardebestelling heeft plaats gehad op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Woensdag 13 juni zijn we
klaar met de verbouwing.
Hierbij nodigen wij U uit om
eens een ki jkje te nemen
in onze geheel vernieuwde
winkel.

Van 15.00 tot 20.00 uur
bent U van harte Welkom.

opening

Fam. Oplaat
Dorpsstraat 11 - Vorden

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat ze voor ons
heeft betekend, is heden van ons heengegaan onze
lieve moeder, groot- en overgrootmoeder -

JOHANNA VOSSERS
weduwe van A. J. Teerink
eerder van H. W. Vrieze

in de ouderdom van 86 jaar.

Vorden: H. Teerink-Nijland
Lochem: H. Teerink-Veenhuis
Vorden: J. Vrieze-Bannink
Vorden: H. Sloëtjes-Vrieze

H. Sloëtjes
Deventer: H. Oplaat-Teerink

Rozendaal: H. W. Teerink
B. Teerink-de Waard

Den Haag: A. J. Teerink
L. Teerink-Bakker

Vorden: E. J. Hekkelman-Teerink
Hengelo (G.): J. Teerink

H. Teerink-Oldenhave
en klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 6 juni 1979
,, Villa Nuova"
Corr.adres: Hoetinkhof 5, Vorden

De rouwdienst wordt gehouden maandag 11 juni in
het Rouwcentrum aan Het Jebbink 4 te Vorden.
De begrafenis heeft hierna om 14.00 uur plaats op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het
Rouwcentrum.

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie afdeling
Algemene Zaken, gedurende het tijdvak van 8 tot en
met 22 juni 1979 voor een ieder ter inzage ligt een
aanvraag met bijbehorende bijlagen van de heer J.
W. M. Slijkhuis, Stationsstraat 19 te Aalten, om
vergunning tot ontgronding van een perceel grond,
gelegen aan de oostzijde van de Larenseweg, tussen
de Oude Borculoseweg en de Heyendaalseweg,
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie A, nr.
2221.
Binnen dertig dagen na dagtekening van deze bekend-
making kan een ieder bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland schriftelijk bezwaren tegen de inwilliging
van de aanvraag indienen.

Vorden, 6 juni 1979

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout mr- M- Vunderink

dit springt de week uit
Uw zaak Kinderbikini's

leuke dessins

Normaal 22,90

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Nu 17,50

Florijn Vieux Jonge Bokitur
12,95 12,95

Findlater Whisky
12,95

Cötes de Ventoux
5 flessen

VINOTHEEK — SLIJTERIJ

SMIT
Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20, Vorden

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 11 t/m 27 juni

GROENTE - BLOEMEN

E. G. Klumper
Dorpsstraat 17, Vorden -Tel. 1436

'Als de beste gebrandmerkt9

Tel. 05750-13813

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken

^1 Gunstige prijzen
W HUVO VORDEN B.V.r w

w Kei
VJ,/ TeliTelefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
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Donderdag 7 juni 1979
41e jaargang nr. 13 Tweede blad CONTACT - VORDEN
Voor de 12 maal de Avondvierdaagse van start
Woensdagavond 6 juni zal voor de
twaalfde achtereenvolgende maal de
Avondvierdaagse van start gaan, welke
wordt georganiseerd door de Vordense
gymnastiekvereniging Sparta. Tot op
heden hebben zich ruim 600 wandelaars
voor dit wandelfestijn laten inschrijven.
Inschrijving is evenwel nog mogelijk
voor de start. Deze start zal zijn bij de
openbare lagere dorpsschool. Zij die
bijvoorbeeld verhinderd zijn om op de
slotdag (zaterdag 9 juni) te lopen kun-
nen reeds dinsdagavond vertrekken. In
elk geval dienen de deelnemers vier
achtereenvolgende dagen te wandelen.

Voor de woensdagavond hebben de
organisatoren een route uitgestippeld in
het buurtschap Linde. Donderdag wordt
de omgeving Warken "aangedaan",
terwijl voor de vrijdag het buurtschap
Delden op het programma staat. Tradi-
tiegetrouw zullen de deelnemers op de
slotdag een route door het Galgengoor
volgen. Bij het Lekkerbekje zal men zich
dan gaan opmaken voor de intocht. Dat
zal zaterdagmiddag zo rond de klok van
half vijf zijn. Met medewerking van de
beide plaatselijke muziekkorpsen "Con-
cordia" en "Sursum Corda" alsmede
een muziekkorps uit Steenderen vertrekt
men dan via de Mispelkampdijk, Jeb-
bink, Decanijeweg, Zupthenseweg,
Dorpsstraat, Insulindelaan, Kerkstraat,
openbare lagere dorpsschool waar de
groepen zullen worden "ontbonden".

Route
Woensdag, Linde 10 km. Uitgang, r.a.
Kerkstraat, l.a. voorrangsweg overste-
ken, r.u. Raadhuisstraat, l.a. W. Alex-
anderlaan, l.a. Christinalaan, voor-
rangsweg oversteken, r.u. Vordensebos-
weg, Ie wandelpad r.a., l.a; Waarleweg,
r.a. Zandweg (fietspad) volgen, l.a.
Lindeseweg, l.a. Klinkerweg richting nr.
9, na put r.a. witte pijlen volgen,
wandelpad volgen, r.a. zandweg, r.a.
zandweg, l.a. zandweg Lieferinkweg,
l.a.' Kostedeweg, Kostedeweg volgen,
l.a. Bekmansdijk, r.a. Schuttestraat,
Schuttestraat volgen, na brug l.a., langs
kasteel, r.a. Horsterkamp, voorrangs-
weg oversteken, r.u. Stationsweg, l.a.
Molenweg, l.a. Insulindelaan, r.a.
kerkstraat, r.a. finish.

Donderdag, Warken 10 km. Uitgang,
r.a. Kerkstraat, r.a. Galleestraat, l.a.
Wiemelink, r.a. Mispelkampdijk, Ie
weg links, l.a. Oude Zutphenseweg, r.a.
Joostinkweg, l.a. Wilmerinkweg, l.a.
Gazoorweg, 2e zandweg rechts witte
pijlen volgen, r.a. weg volgen, spoorweg
oversteken, rechst aanhouden, r.a. War-
kenseweg, l.a. Gazoorweg, r.a. Joostink-
weg, l.a. Wilmerinkweg, r.a. Almense-
weg, r.u. Insulindelaan, r.a. Kerkstraat,
r.a. finish.

Vrijdag, Delden 10 km. Uitgang, r.a.
Kerkstraat, l.a. voorrangsweg overste-

ken Raadhuisstraat, r.a. Nieuwstad,
voorrangsweg oversteken r.u., r.a. over
brug, l.a. wandelpad volgen, r.a. wan-
delpad volgen, verharde weg r.a., l.a.
Veldslagweg, voorrangsweg oversteken,
Veldslagweg volgen, r.a. Deldenseweg,
100 mtr. na brum l.a. kamp over, voor
dennenbosje r.a., l.a. verharde weg de
Eldersmaat, r.a. Baakseweg, r.u. Kruis-
dijk, Ie zandweg r.a., zandweg volgen,
Heegherhoek volgen, l.a. Baakseweg,
voorrangsweg oversteken, r.u. het Hoge,
l.a. Lulofsweg, voorrangsweg overste-
ken, r.u. de Boonk, r.a. het lebbink,
r.a. Galleestraat, l.a. Kerkstraat, l.a.
finish.

Zaterdag, Galgengoor 15 km. Uitgang,
l.a. Kerkstraat, l.a. Insulindelaan, r.u.
Almenseweg, na spoorweg Ie zandweg
r.a., l.a. Kerkhoflaan, r.a. Oude Zut-
phenseweg, l.a. Hamelandweg, r.a. En-
zerinkweg, l.a. wandelpad witte pijlen
volgen, wandelpad r.a. volgen, l.a.
wandelpad volgen, r.a. wandelpad vol-
gen, l.a. zandweg, r.u. Wientjesvoortse-
weg, r.a. Molendijk, l.a. Sekdijk, l.a.
Galgengoorweg, r.a. Vordensebinnen-
weg, l.a. Grensweg, Ie zandweg r.a., Ie
zandweg l.a. witte pijlen volgen, rust-
plaats op open veld, 2e zandweg l.a.,
viersprong l.a. Wientjesvoortseweg vol-
gen, r.a. Oude Borculoseweg, Oude
Borculoseweg volgen, l.a. Larenseweg,
Larenseweg volgen, r.a. Lekkerbekje,
l.a. v. Lennepweg, intocht.

Tuinen van de Wiersse trokken
veel bezoekers met Pinksteren
Voor het derde jaar in successie heeft de
eigenaar van het landgoed De Wiersse
de heer E. V. Gatacre, de tuinen van
zijn landgoed gelegen tussen Vorden en
Ruurlo weer open gesteld voor het
publiek. Op eerste pinksterdag stond
men al om kwart voor tien 's morgens bij
de ingang, tot 5 uur was er gelegenheid
tot bezichtiging. Toen waren er een
kleine drieduizend bezoekers de poorten
gepasseerd. Op pinkstermaandag was
de drukte ondanks het warme weer nog
groter, toen kwamen er ruim vierdui-
zend entousiaste wandelaars en natuur-
genieters.

Door de spreiding over de gehele dag
had iedereen ruimschoots de gelegen-
heid de mooie tuinen te bekijken. De

Engelse theetuin, de mooie doorkijkjes
over de Vordense Beek - die door het
park stroomt - de pittoreske bruggetjes,
de eeuwenoude boomgroepen, de klas-
sieke rozentuin met buxushaagjes, de
romantische vergezichten, onderbroken
door hekken, beelden, tuinbanken enz.
verrasten de bezoekers telkens weer.

Men kreeg nu ook de gelegenheid om
het kasteel, daterend uit de 15e eeuw,
van dichtbij te zien, wat tijdens de
wekelijkse achtkastelentochten nooit
mogelijk bleek.

De rododendrons, de unieke trekpleister
van De Wiersse, bloeiden in vele varië-
teiten en kleurschakeringen, vooral de

rode en rose waren in volle bloei en
hadden, ondanks de strenge winter
betrekkelijk weinig van de vorst geleden.

Ook de azalea's stonden volop te pron-
ken. Veel kijkers kwamen uit nabije
omgeving maar ook talrijke uit het
Westen des land en Twente. Jachtop-
zieners, personeel van De Wiersse,
pachters en hun huisgenoten assisteer-
den bij de parkeergelegenheid, de entree
en de controles. De organisatie verliep,
na drie jaar ervaring, heel vlot en voor
het eerst zonder politiehulp. Al met al
een succ|^pnd de heer Gatacre.

EIND JULI WORDEN
DE FRANSE ROZENTUINEN

OPENGESTELD
Op 29 t^V juli a.s. zullen de tuinen
weer woraen opengesteld, waarbij dan
de Franse rozentuinen de grote attractie
zullen vormen.

m.

Fancy-fair en
rommelmarkt
'De Bezige Bij1

De grote fancy-fair annex rommelmarkt
die op tweede pinksterdag van 's mor-
gens tien tot 's middags vier uur is
gehouden ten bate van de jeugdvereni-
ging De Bezige Bij te Kranenburg, is
goed geslaagd. Het evenement werd
georganiseerd op initiatief van De Bezi-
ge Bij, die tot doel heeft het jeugd-
gebouw op de Kranenburg in stand te
houden en allerlei activiteiten voor hen
op touw te zetten. Men kreeg hierbij
steun van velen, waaronder de Kranen-
burgse verenigingen en ingezetenen, die
belangeloos hun "oude" spullen be-
schikbaar stelden voor de rommelmarkt
en/of prijzen schonken voor de fancy-
fair, die gehouden werd in zaal Schoen-
aker.

Het Rad van Avontuur draaide de gehele
dag lustig. Er werd zuiver geschoten in
de schiettent. De jeugd bemande nu zelf
de diverse kraampjes en prees de waren
aan als volleerde standwerkers. Men kon
een aantal erwten raden in een fles of de
naam van een pop, er was een grab-
belton, men kon sjoelen of balgooien,
kaarsen uitblazen enz. Er was voldoende
vertier. Gezien de warmte en de evene-
menten in de buurt had het wel wat
drukker kunnen zijn, maar mede-orga-
nisatrice Rita Berendsen was toch best
tevreden met het resultaat. Oom van de
rommelmarkt, die buiten zaal Schoen-
aker werd gehouden gingen de meeste
spulletjes weg. Het netto-eindbedrag dat
indirect ten goede komt aan het jeugd-
werk op de Kranenburg is nog niet
bekend, maar zal zeker een mooi bedrag
vormen. Dit alles dank zij de eendrach-
tige samenwerking van de Kranenburgse
ingezetenen en andere medewerkers,
waaronder de jeugd zelf niet te vergeten.
Hieruit blijkt de goede onderlinge band
die er in deze gemeenschap is.

L.R. en P.C.
"De GraafschTp"
Eerste prijs voor viertal van de L.R. "De
Graafschap"

De 34 jarige Albert Ruesink uit Ruurlo heeft woensdagmiddag zijn jongste zoon,
de zesjarige Bert, zijn nieuwe autobedrijf aan de Venterkamp officieel laten
openen. Het bedrijf dat momenteel werk biedt aan 22 mensen beslaat een opper-
vlakte van 2000 vierkante meter. Het totale terrein is 7000 vierkante meter en
volgens Albert Ruesink kan er in de toekomst eventueel nog altijd 3500 vierkante
meter bijgebouwd worden, waarbij dan mogelijk ook meer arbeidsplaatsen zullen
ontstaan.

Ruesink heeft in de dertien jaar dat hij
nu in Ruurlo zit zijn hele bedrijf van de
grond af opgebouwd. Hij begon met
niets, zoals dat heet.
Toen hij in 1967 naar Ruurlo kwam had
hij één leswagen. Vanaf die tijd begon
de carrière. In 1973 bouwde hij een ser-
vice-station, eigenlijk een benzinepomp
met een kleine garage voor zijn eigen
leswagens. „Maar je weet hoe dat gaat.

Er komen klanten die ook even de
wagen willen laten doorsmeren of even
willen tanken", zo zei Albert Ruesink.

Amper drie jaar later kocht hij het
garagebedrijf van Derking aan de Nij-
verheidsstraat in Ruurlo en begon hier
met het repareren van auto's. De
verkoop van wagens bleef aan de Borcu-
loseweg, waar hij begon. Ook nu

Bi'j ons in d'n Achterhook
't Was zo'n betjen tegen vespertied too Hendrik Oaverkamp 'n lesten
vrach kuulvoer an 'n hoop had evuurn. 'n Maol of wat met 'n trekker d'r
oaverhen um 't goed vaste te ri'jen en dan 't plestik d'r op. Dat zol e dan
nao 't etten maor doen. Per slot van 'l liedjen ko'j dat ok neet oaverslaon,
net zo min as 't melken want dat mos ok eers gebeurn. Hee had alles dan
wel heel ni'jermoods inericht maor i'j mossen d'r zelf toch altied nog wal
bi'j wean. Meschien kwamm'n d'r nog wal un soort robots die ok dat leste
betjen wark van um oaver konn'n nemm'n, maor dat hoeven hee neet
meer met te maken, daor Iepen d'r now al zat die met eur vri'je tied gin
raod wissen.

Too hee de kokken in kwam was zien vrouw net te gange 't brood klaor te
zett'n. Ze mos nog effen vleis afsnien, dan was 't klaor. Zee wis zo
zuutjesan wal dat zee Hedrik gin groter plezier kon doen at e hard ewarkt
hadde dan um brood met goeie platen van 't naegelholt te geven. "Wa'k
nog zeggen wolle", begon Hendrik, "oaver veertien dage trouwt onze
Dineken en zee mot nog veurelicht wodd'n, dat wod nowvedan wal un
keer tied duch mien zo". "Dat doe i'j dan now maor us un keer, ik mot
altied die vevelende dinge al opknapp'n". Hendrik wis nog neet ten
naösten bi'j hoo hee dat an mos leggen maor dach kump tied, kump raod.
En hee had wat dat betrof geluk, 'n Andren margen, too hee an 't
hoendervoern was, kwam Dineken toevallug bi'j um. "Kiek," zei Hedrik,
"zie'j dat?." 'n Ende wieter in de hoenderloop sprong net de hane op 'n
henne. "Net zo geet 't a'j straks etrouwd bunt". "Oh, gutte gut", was
alles wat Dineken zei.

Op 'n trouwdag, too de naösten as lesten nao huns waarn egaon, ging
Dineken met Bearnd nao bedde. Bearnd had nog wat vegetten en ging nog
weer effen uut de slaopkamer. Too hee weer kwam lei Dineken al in
bedde, nog wel met un hoed op. Bearnd kek t'r maor raar tegen an en
bleef pal staon en zei, "Dineken, wat is t'r toch met ow an de hand?".
"Hoe dan", zei Dineken, "hoe dan?". "I'j lik jao met 'n hoed op in
bedde!". "Jao", zeg Dineken, "dat wet ik wal, maor meen i'j dan dat ik
mien deur ow de kop kapot laot pikken?".

't Vehaal is al wal un jaor of wat old, gleuf ok maor neet dat zukke dinge
tegeswoordug nog veurkomt, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

"

Tweede pinksterdag t r o k P ponyclub
naar Geesteren en voor de paarden was
er een concours te Winterswijk. Bij de
pony's won Erik Pardijs met Jory een Ie
prijs in de B-dressuur met 135 pt.
Everlien Ruitenberg werd met Hera 2e
met 126 pt. In het B-springen kreeg
Mirjam Vaessen een 15e prijs. Het
viertal van de pony's werd 3e in de
afdelingsdressuur. Bij de paarden liet
het viertal een goede prestatie zien. Zij
wonnen een Ie prijs in de afdelings-
dressuur. In het B-springen kreeg Mar-
jan Maalderink met Ofaline een 2e prijs.

Dinsdag 12 juni herdenkt „Hendrik de Bode" het feit
dat hij 40 jaar geleden in dienst trad van de Poste-
rijen.
Alvorens hij tot de rijen der postbestellers toetrad
werkte Hendrik Jan Bargeman in de tuin op "Kamp-
huizen". Dat beviel hem echter niet en toen zijn buurman zei "kom op ga mee
naar de post", toe zei hij meteen "ja". Na een paar jaar als hulpbode in Vorden
werkzaam te zijn geweest werd Bargeman overgeplaats naar Hengelo.
Na zijn huwelijk kwam hij weer naar Vorden. Sinds een paar jaren heeft Barge-
man een vaste dienst gekregen aan de Ruurloseweg en de Zutphenseweg.
Bij zijn collega's staat hij bekend als een "honderd procent kerel" die er een
gruwelijke hekel aan heeft om op de voorgrond te treden.

Big met een dubbel aantal tenen

Dammen

worden hier de nieuwe wagens
verkocht. Toe hij in april van dit jaar de
opstallen kon kopen van het inmiddels
verdwenen textielverwerkend bedrijf
Mossinkhof stootte hij de panden van
Derking af.

In nog geen twee maanden tijd hebben
de personeelsleden van Ruesink in de
avonduren en op zaterdagen het textiel-
bedrijf omgebouwd tot een modern
garagebedrijf. Alles hebben ze zelf
gedaan. In het gebouw zijn nu geves-
tigd, de kantoren, twee bedrijfs-
woningen, magazijn, showroom voor
tweedehandswagens, en een zogenaam-
de dataliner, waarvan er momenteel nog
maar acht in Nederland staan.

Redelijke resultaten Vordense aspiran-
ten by Nationaal kampioenschap.

De Vordense aspiranten Johan Krajen-
brink en Wieger Wesselink, beiden lid
van de damclub DCV, hebben een
alleszins redelijk debuut gemaakt in de
sneldamfinale om het kampioenschap
van Nederland. Deze finale vond zater-
dagmiddag 2 juni in Utrecht plaats.

Johan Krajenbrink behaalde in een veld
van 16 deelnemers een vierde plaats met
20 punten uit 15 wedstrijden. Wieger
Wesselink kwam met 13 punten op een
gedeelde 10e plaats. De Zeeuw Johnny
de Leeuw werd met 28 punten Neder-
lands kampioen. Tegen Johan Krajen-
brink kwam bij aanvankelijk een schijf
achter. In de slotfase bleek de Leeuw
echter toch nog over de langste adem te
beschikken. Einduitslag: 1. Johnny de
Leeuw 28 punten, 2. Alex Matthijsen 23
pt. 3. Hendrik v. d. Zee 23 pt. 4. Johan
Krajenbrink 20 pt.

De derde wedstrijd om het kampioen-
schap van de Achterhoek tussen de twee
Vordenaren Henk Ruessink en Henk
Grotenhuis ten Harkel is geëindigd in
winst voor laatstgenoemde. Henk Rue-
sink die met 3-1 voor stond had een
remise genoeg om de kampioensvlag te
kunnen hijsen en de fraaie overwin-
ningsbeker mee naar huis te kunnen
nemen. In een stand die waarschijnlijk
remise was, zag Ruesink echter iets over
het hoofd en kon meteen opgeven. Nu de
stand tussen Henk Grotenhuis en Henk
Ruesink weer gelijk is, wordt er vrijdag
om het kampioenschap gesneldamd.

Op het landbouwbedrijf van de heer G. J. Hendriksen, Wiersserbroekweg 3, heeft
men een big met een dubbel aantal "tenen" aan zijn voorpoten. Een niet alledaags
gebeuren in varkenskringen. Mevrouw Hendriksen-Wesselink toont U de abnor-
maliteit.



Granges Metallverken tn Zutphen is dochter vart het Zweedse Granges
concern, één van Europa s grootste ondernemingen in de metaalverwerkende
industrie Het Zutphens bedrijf vervaardigt hoogwaardige messing- en
nieuwzilverband voor verdere verwerking in voomameli|k de automobiel- en
elektrotechnische industrie (autoradiateuren. lampvoetjes e.d.).

Er werken momenteel 335 mensen in ons bedrijf, waarvan 230 in
vol-kontinu-dienst

GRANGES METALLVERKEN
NEDERLAND B.V. - OOSTZEESTRAAT 1 - ZUTPHEN

GRANGES HEEFT WERK VOOR U!
Wij zoeken namelijk 7 mensen die in ons modem produktiebedrijf opgeleid willen worden
tot all-round

PRODUKTIEVAKMAN
Door die opleiding in de praktijk is speciale technische ervaring of vooropleiding natuurlijk
nuttig, maar geen noodzaak.
, ,AII-round" houdt in dat u in de loop van de tijd de gelegenheid krijgt zich meerdere funkties
binnen uw afdeling eigen te maken, onder meer aan de gietmachines, de carrouselbanken,
de ringgloeiovens en in het interne transport.

Het gaat hier om funkties in continu-(4-ploegen)diehst; dat betekent:
7 ochtenddiensten van 06.30-14.30 uur, 2 dagen vrij;
7 middagdiensten van 14.30-22.30 uur, 2 dagen vrij;
7 nachtdiensten van 22.30-06.30 uur, 3 dagen vrij.

Daar staat een forse ploegentoeslag van 33% tegenover zodat u - wanneer u 21 jaar of
ouder bent - bruto f 2267,- per periode van 4 weken verdient. Daar kunt u dan nog bij
optellen een aantrekkelijke produktiebonusregeling (vorig jaar gemiddeld 10%) en 8%
vakantietoeslag.

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Maak dan een afspraak voor een gesprek met de heer
Dekker, op onze afdeling Personeelszaken
(tel. 05750-1.08.18).

U kunt ook de bon invullen en opsturen (postzegel niet
nodig) naar Antwoordnummer 7 te Zutphen.

Binnen enkele dagen ontvangt u dan meer informatie
over het bedrijf bij u in de bus.

BON
naam

adres

woonplaats

huidige funktie

leeftijd

ZONDAG 10 JUNI

GROOT NATIONAAL

touwtrektoernooi
meetellend voor Nederlands Kampioenschap

Ruim 60 ploegen in aktie!

Aanvang 10.00 uur.

Terrein clubhuis Ruurloseweg-Medler
Organisatie: Touwtrekvereniging VORDEN

dé
nostalgiezaah

van de
achterhoek

fj tUIM

CE
tuiten Ooctinchem tn Ru

Vcldhockscweg 11-1)
057»*-491

RENDEZ VOUS

Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

H.C.I. maakt
ambachtsplavuizen

betaalbaar
Wie eerder onze winkel bezocht, weet wat

voor 'n enorme keuze plavuizen er te vinden is. Die
keuze wordt nu nog eens uitgebreid met de nieuwe,
klassevolle ambachtsplavuizen van H.C.I.

Plavuizen waarvoor u per vierkante
meter tientallen guldens minder betaalt dan
voor vergelijkbare, andere ambachts-
plavuizen.

Kom ze bij ons bewon^
deren, die nieuwe rustieke
ambachtsplavuizen, series
Jan Steen en Campagne.
Ze zijn onverslijtbaar en
bijzonder gemakkelijk
te onderhouden. Lever-
baar in 4 prachtige
kleuren, formaat
20x20 cm. Wie
rustieke plavuizen
zoekt, moet ze zeker
gezien hebben!

A
1LC. l I I BOUWCENTRUM

JJ Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). tel. 05753-2121

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 t/m 12.30 uur
en 13.30 tot 17.00 uur.
Zaterdags van 9.00 -
12.30 uur.
Vrijdagavond van 19.00
tot 21.00 uur.

Citroen-dealer
AUTOMOBIELBEDRIJF

RUESINK RUURLO
Citroen 2000 S 1975
Citroen CX 2500D 1978
Citroen CX 2200D 1976
Citroen CX 2000 Super 1977
Citroen CX 2400 Pallas Injectie
automaat 1977-1978
Citroen GS Club Break 1977-78
Citroen G Special break 1977
Citroen GS Club 1973 t/m 1977
Citroen G Special 1976-1978
Citroen Ami 8 Break 1976
Citroen Dyane 6 1974 t/m 1978
Citroen LN 1978
Citroen 2 CV 6 1977-1978
Citroen 2 CV 4 1974 t/m 1977
Mazda 323 met schuif dak, automaat 1978
Citroen CX 2200 D . 1977

BMW 525 automaat met L.P.G.
Fiat 128 Combi
Austin Mini 1000
Mazda 323 met L.P.G 1978
Mazda Estate 1976
Honda Civic L 1977
Alfa Romeo LPG 1975
Simca 1100 LS 1976
Austin Allegro 1100 2x 1976
Peugeot 504 GL 1976
Mitsubishi 1200 Lancer 1977
Renault 16TS 1975
Renault 6 1976
Opel Ascona 16 1974
Austin Mini 850 1975
Peugeot 104 1975

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

TANKEN EN LATER BETALEN
DAG EN NACHT TANKEN

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



Die kunnen ze in hun zak steken.

NDSSPAARBAIUC
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.

Degalux primeur:
veilige elektrische
zonneschermen
voor'n
zonnige prijs
Degalux bewijst dat ook elektrische zonneschermen

best betaalbaar kunnen zijn. Al vanaf f 355,- (exkl.
voedingsblok) heeft u zo'n geruisloos werkend zonne-

scherm. Windvast in alle standen door toepassing
van sterke gasveren. Eén druk op de knop is voldoende

om het scherm neer te laten of op te halen. Dankzij de
toepassing van een laagvolt motor is het Degalux elektrische

zonnescherm volkomen veilig. Wij nodigen u graag uit voor
een komfortabele demonstratie.

C. BOUWCEIN- *RUM

Tieners krijgen Top L.P.
Met 15 superhits zoals Get Off van

Foxy, She's not there van Santana,
Instant Replay van Dan Hartman,
Whenever I call you friend van Kenny
Loggings, Piece of the rock van Mother's
Finest en nog heel veel meer. Open nu
een Piek-fijn rekening en je krijgt die
LP. kado.
Unieke Spaar- en Bankrekening

Met een Piek-fijn rekening kun je
beter en sneller sparen, krijg je meer
rente (tot 5%) -f een forse spaarpremie.
En hij is ook te gebruiken als echte
bankrekening: ontvangen, betalen,
kontanten opnemen met de oranje
Piek-fijn pas.
Kompleet met rekening-overzicht.
Hebben tieners geld?

Altijd wel: zakgeld, iets verdiend
met oppassen, autowassen, kranten-
wijk . . . En al hebben ze misschien niet
zoveel, zo n Piek-fijn rekening kunnen ze
best gebruiken.
Onder meer om te leren hoe je zelf-
standig met geld om moet gaan.
Meteen doen!

Haal snel een aanvraag-formulier
bij de Bondsspaarbank. Invullen . . .
handtekening van één van je ouders niet
vergeten . . . eerste storting van twintig
gulden . . . en je kunt die uitstekende
L.P in je zak
steken.
Zolang de
voorraad
strekt.

Piek-fijn, de Bankrekening
voor mensen van 11-18.

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

Openingstijden:
Maandacj t rn vrijdag
van 9.001'm 12.30 uur
en 13.30 tot 17.00 uur.
Zaterdags van 9.00
12.30 uur
Vrijdagavond van 19.00
tot 21.00 uur.

nieuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barenosen

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

H.BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

II
bij
Zon"-aanbiedingen

Modecentrum

Ruurlo

Jurkjes en pakjes vanaf 25,-

Rokken nu 15f-

Blousesnu 15f-

„Zon" t r u i t j e s 1 0 f -

Hot-Tops 8f-
Vrijdags koopavond - 's woensdags de hele dag
open - 's maandags gesloten

Dé fiets voor
de "lieve" jeugd

isbij-de-tijd
prima van kleur
sportief
lichtlopend
maar bovenal VEILIG

Veilig, stoer, sterk, da's dus een

GAZELLE

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.)

Tel. 05753 - 7278

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden

TOYOTA TÓYÓTA TOYOTA TOYOTA TÓYÓTÜ

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN
-̂ J 33 • volledige garantie

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

TOYOTA Corolla 2000 De Luxe 1978
TOYOTA 1600 De Luxe . . : 1977
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
SIMCA 1100 GLS 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 *"
Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Voor een betrouwbare gebruikte auto

naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

Uitschieter van de week

spijkerbroeken
voor jongens en meisjes

15,-en 20,-
Modecentrum

Het juiste telefoonnummer van
AUTOMOBIELBEDRIJF A. RUESINK,

De Venterkamp 11. in Ruurlo. is

05735
-2004

(afd. Werkplaats,
Eurocasion, spuiterij/
plaatwerkerij) en niet

05735-12004
zoals eerder gemeld
in dit blad.



s1
Gordijnen^kiezen een waar f eest

uit de Becorama Presentatie
met zijn honderden kleuren
strukturen en dessins.
Becorama biedt u een fantastische kollektie
van uni-weefstoffen, streepweefstoffen, stoffen
met ingeweven en gedrukte dessins.
Honderden mogelijkheden, overzichtelijk
bijeen in de unieke Becorama Presentatie.

De baanbreedte is 120 cm - en de prijzen zijn
al vanaf 19.90 per meter.

Wij adviseren graag en de Becorama
Presentatie maakt u het kiezen gemakkelijk.

Meubelen - Tapijten - Lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 26 _ Vorden - Telefoon 1421

vaders...
ze zijn gek
op gereedschap!

barendsen

Jarige vaders en jubilerende
vaders of zomaar aardige vaders,
die straks met Vaderdag verrast
gaan worden... ze zijn allemaal
gek op goed gereedschap voor in
huis of in de tuin. Goed idee: kijk
alvast eens na wat hij kan
gebruiken en kies een kado bij
Barendsen, de cadeauwinkel
voor het hele gezin.

Zutphenseweg 15 - Vorden
telefoon 1261

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden

Tel. 05752-2675

Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.

Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken,

foto 's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

passe-partouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN UIT
DE 18e EN 19e EEUW

Vorden - Ridderkerk
Dieren

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

gezonde lucht diep inademen. De vrije natuur
in, waai geen auto kan komen. l.angs strand-

paden waar de zilte zeelucht het lichaam
,. nieuwe energie geeft. 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:

TRAGTER
UW FIETSEN SPECIALIST

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden

Te koop: hooi- of kuilgras +
80 are. P. B. H. Schoenaker,
Ruurloseweg 93, Vorden. Tel.
6727 of 6614.

Vermist: l pauwhen + l
pauwhaan, de vleugels zijn
geknipt. Terug te bezorgen bij
H. Vlogman, Strodijk 3,
Vorden.

Bij inschrijving te koop:
perceel hooigras 90 are. Brief-
jes 9 juni voor 20.00 uur J. H.
Voskamp, Ruurloseweg 94,
Vorden.

23junr: UITVOERING
C.J.V. de Sleutelkring.
Wildenborch.

VOETPIJNEN!?
Laat ze dan deskundig behan-
delen, eventueel ook bij U aan
huis.
R. De Haan, Chiropodist.
Hoetinkhof 89, tel.2576.

Schoenreparatie
D SNEL
D GOED
G EN GOEDKOOP bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

In verband met het inrichten
van onze nieuwe winkel zijn
we

maandag 11, dinsdag 12 en
woensdag 13 juni

gesloten
Op donderdag 14 juni starten
wij met de verkoop.

Zie onze advertentie met
openingsaanbiedingen van
volgende week!

WARME BAKKER

OPLAAT
Dorpsstraat 11, Vorden

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat zij voornemens zijn, met inacht-
neming van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, juncto artikel 50 lid 8 der Woningwet
vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het
bestemmingsplan "Buitengebied 1970" aan:
de heer E. V. Gatacre, Wiersserallee 7 te Vorden voor
de verbouwing van een boerderij tot burgerwoning
aan de Wiersserbroekweg 14 te Vornen.

De betreffende bouw- en situatietekening ligt vanaf
juni 1979 gedurende 14 dagen voor een ieder ter
gemeentesecretarie af d. l ter inzage.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen indie-
nen bij burgemeester en wethouders.

Vorden 31 mei 1979

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. mr. M. Vunderink

l N VER B AND M ET
110-JARIG BESTAAN VAN
MUZIEKVER. CONCORDIA

a.s. zaterdag 9 juni

hanen-aktie
MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA

Nederland in?

SEIKO
een sieraad in tijd

Klassiek heren
Quartz horloge met
grijze wijzerplaat en
lederen band.

Elegant dames
Quartz horloge

Chique heren Quartz
horloge met fraaie
band.

Dames handopwind Sportief heren Quartz
horloge horloge. 5 jaar batterij.
Sportief model Waterwerend.

Heren digitaal horloge
met alarm.
Stopwatch, ronde-
tijden en uursignaal.
Waterwerend.

Let op dit vignet Wereldwijde garantie en officiële Seiko service bij:

INRUILAKTIE
Bij aankoop van een nieuw SEIKO-horloge

(automaat -f datum vanaf/145,-)

ontvangt U voor Uw oude horloge/ 30,-
Geldig van 7 - 6 - 79 t/m 23-6-79

HORLOGERIE — GOUD — ZILVER — OPTIEK

KÖHLER-WISSINK
SPALSTRAAT 15 - HENGELO (GLD.) - TEL. 05753 - 1374

UIT m NEDEWAND;
Zegt u maar waar u heen wilt!

Naar R(xxJesch<x)i? De Zeeuwse eilanden?
Amsterdam? Of het wijde water van Noord-
West Overijssel? U vindt het allemaal terug
in de kleurrijke illustraties en de uitgebreide
informatieve tekst van 'Uit in Nederland',
ten exclusieve uitgave van de Spaarbank.

Speciaal gemaakt voor de eigen
rekeninghouders... en natuurlijk voor u ditf
een nieuwe rekening bij de Spaarbank wilt
openen. Dat kan. Kijkt u dan gelijk even dit
prachtige boek in. Wij weten zeker dat ook u
ven-ast /uit /ijn door de hoeveelheid nuttigt'
en fantasie-rijke trips en tips in eigen land.

BONDSSPAAI
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Bare hem.

Uw eigen
krachtcentrale.

Met een^ l londa generator

heeft u a l t i j d en overal stroom
Licht en kompakl.» l takt ,

dus gewone l>en/ ine .*( ie ru is
ann. •Zuinig.•Ideaal voor
boot, caravan, motorhome en
ndustneel gebruik.

Dealer en serviceplaats

GROENEVELD
AUTOBEDRIJVEN
De Stoven 1,

ZUTPHEN
tel. 05750 -20344

Verhuur per dag, per week
ook mogelijk


