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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Vernieuwde Vinotheek Smit heropend

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN
Uniek jubileum in Vorden
Arend Jan Bargeman
50 jaar zondagsschool-leider
In Vorden herdenkt Arend Jan Bargeman op zondag 17 juni een zeer byzondere
gebeurtenis, het is dan namelijk vijftig jaar geleden dat hy' zijn werk begon als
leider van de zondagsschool "Jachin". Uiteraard zal dit jubileum niet onopgemerkt
voorbijgaan. Het wordt een feestelijk weekeinde voor de jubilaris en zijn familie.
Zaterdagmiddag 16 juni is er een spelmiddag voor alle zondagsschoolkinderen
van Vorden, deze wordt gehouden in en
bij het clubhuis van de Touwtrekvereniging op het Medler. Zondagmorgen 17
juni
zal in de Hervormde dorpskerk in
Op woensdag 30 mei j.l. werd de vernieuwde speciaalzaak in wijn en gedistilleerd van de fam. F. Smit aan de Dorpsstraat
de
kerkdienst
speciale aandacht aan dit
heropend. De mensen die bij het Open Huis aanwezig waren konden niet veel meer herkennen van het vroegere interieur. De
jubileum en tevens afscheid van de heer
meesten waren erg goed te spreken over nieuwe indeling. Op bovenstaande foto is een gedeelte te zien van het interieur, zoals
Bargeman worden geschonken. De
dat er momenteel na de verbouwing uitziet.
dienst wordt geleid door Ds. Veenendaal. na de dienst is er. gelegenheid voor
trajekt beleefd doch dringend te verzoe- iedereen in "De Voorde" om de heer
ken de genoemde straten autovrij te Bargeman de hand te drukken. Arend
maken. U heeft hiervoor tot ca. 17.00 Jan Bargeman is gek met kinderen.
uur de tijd, daarna wordt het parcours "Omdat ik graag met de jeugd bezig
afgesloten voor alle verkeer. Tevens ben, gaat het me heel gemakkelijk af. Je
Ondanks een rennersveld van ruim 90 coureurs is de organisator van de Wieier- verzoeken wij u beleefd om op deze moet uiteraard wel een soort roeping
ronde van Vorden, de heer J. Pieterse uit Wichmond een tikkeltje teleurgesteld. avond uw huisdieren vast te houden hebben, ik mag graag verhalen vertellen
Zegt hij: "Het uitgangspunt was om deze wedstrijd te organiseren voor Vordenaren opdat er een optimale veiligheid aan de uit de Bijbel, het spreekt me aan en ik
aangevuld met leden van de organiserende vereniging R. T. V. Vierakker- renners wordt geboden. "
probeer dit over te bren^n op de
Wichmond. Dit plan heb ik snel moeten laten varen want de inschrijvingen van
kinderen". De jubilaris woo^B|B altijd
Vordenaren war ronduit slecht. Voor de jeugdwcdstryd [5,5 km.] gaven zich 5
met zijn vrouw in zijn gebj^tehuis 't
jongelui op, voor de veteranen [22 km.] zes deelnemers en voor de seniorenStroo aan de Stroodijk 1. Hij begon als
wedstrijd over 35 kilometer 8 deelnemers. De oorzaak hiervan is mg niet duidelijk Afgelopen dinsdag was er brand uitge- zondagsschoolleider in 1929 in gebouw
want er is aan deze wielerronde veel publiciteit gegeven", aldus de heer Pieterse.
broken in het huis van de fam. J. R. KI. Irene. "Dat was altijd direct "na de
B. De branAis vermoedelijk ontstaan kerkdienst van half twaalf ^Éhalf een.
Hij ging echter niet bij de pakker aldus de heer Pieterse die beslag heeft doordat meURn filter v.d. crossmotor Ik had toen twee klassen, ^m te voren
neerzitten en nam kontakt op met een weten te leggen op een 20-tal premies. wilde uitspoelen onder de geiser. Naar had ik een drie jarige schriftelijke vooraantal regionale wielerclubs. Dit heeft er Voor de veteranen- en seniorenwedstrij- alle waarschijnlijkheid bevond er zich bereidingscursus gevolgd van de Nedertoe geleid dat de vereniging "Gelders den zijn tien prijzen beschikbaar. Voor wat bezine op het filter waardoor deze landse Zondagsschoolvereniging. Na
Eiland" uit Lobith Tolkamer met 22 de jeugd vijf prijzen. De ronde vna erg gemakkelijk vlam kon vatten.
Irene werd ik een aantal jaren leider op
man aan de start zal verschijnen. Er Vorden zal worden gehouden op dinsdag Het gevolg was dat een deel van het het Medler, toen weer terug naar Vorkomen deelnemers vanuit de Toerploeg 19 juni en vindt plaats in het kader van aanrecht begon te branden met een den waar de lessen in de bijz. basisZelhem, de schaatstrainingsgroep uit het 75 jarig bestaan van de plaatselijke grote rookontwikkeling wat zich in prac- school op het Hoge werden gegeven". De
Zutphen en nog 7 veteranen uit Bemmel. VVV. Het parcours heeft een lengte van tisch het hele huis verspreidde. Hierdoor laatste jaren is "meester" Bargeman
"De wedstrijd op zich lijkt me toch 1100 meter. Het trajekt loopt vanaf de is er veel rookschade aangericht aan het weer terug op het Medler. Omdat de
beslist aantrekkelijk te worden want ik Enkweg (start), Insulindelaan, Wilhel- interieur. De brandweer en de politie Medlerschool nu definitief is gesloten
heb vele prijzen kunnen bemachtigen. minalaan, Groeneweg, Enkweg.
waren tijdig aanwezig om erger te voor- worden de lessen gegeven in het clubhuis
Zo zullen er per wedstrijd drie bekers Gezien de veiligheid die wij in acht komen. Dhr. KI. B. werd met enige van de Touwtrekvereniging Vorden, die
worden uitgeloofd, waarbij een exem- moeten nemen voor de deelnemers aan brandwonden aan zijn been door de bereidwillig zijn medewerking gaf.
plaar voor de eerst binnenkomende deze wedstrijden, heeft men ons van buren naar de arts gebracht. Verdere
Vordenaar. Deze renner mag zich dan Gemeente wegen verzocht om aan alle persoonlijke ongelukken deden zich niet Het zondagsschoolwerk gaat uit van de
tevens kampioen van Vorden noemen", aanwonende van het bovengenoemde voor.
Hervormde kerk. sporadisch komen er

Gemeentenieuws

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur 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 onderwerpen aan de orde t.w.:
1. De Wielerronde van Vorden;
2. Bepalingen omtrent kappen van
bomen, struikgewas etc.;
3. Aansluiting van instellingen en bedrijven op een gewestelijke brand-alarmcentrale;
1. De Wielerronde van Vorden.
Op dinsdag 19 juni a.s. zal de R.T.V.
Vierakker - Wichmond in samenwerking met de plaatselijke V.V.V., industrie en middenstand de Ronde van
Vorden organiseren. De wedstrijd zal 's
avonds om 18.00 uur beginnen en zal
plaats vinden op het volgende parcours:
de Enkweg - Insulindelaan - Molenweg Wilhelminalaan en Groeneweg. Teneinde voor de deelnemers aan de wieierrode een optimale veiligheid te waarborgen verzoeken wij u beleefd om vanaf
17.00 uur de straten waardoor de
renners rijden vrij te maken van auto's
en eventuele andere obstakels. Tevens
verzoeken wij u met klem om al uw huisdieren vast te houden. Een loslopende
hond heeft reeds menig valpartij veroorzaakt.
Bepalingen omtrent het kappen van
bomen, struikgewas etc.
Als u iets wilt kappen uit een bosje van
meer dan 10 are of uit een rijbeplanting

van meer dan 20 bomen, dient u hiervan
melding te doen bij Staatsbosbeheer,
Gildemeesterplein l te Arnhem. Wilt u
daarentegen kappen uit een houtopstand van 10 are of minder dan wel uit
20 bomen of minder, dan moet u een
aanvraag om een kapvergunning bij de
gemeente doen.
N.B. Staatsbosbeheer geeft geen kapvergunning meer sinds 1962.
Als men via een formulier kapmelding
doet dan krijgt men van Staatsbosbeheer
een ontvangstbevestiging van die melding, hetgeen echter geen vergunning tot
kappen betekent. Een afschrift van die
ontvangstbevestiging gaat naar de betreffende gemeente; deze kennisgeving
kan dienen als aanvraag voor een kapvergunning. Staat de houtopstand binnen de bebouwde kom dan dient onverschillig hoe groot die opstand is een aanvraag om kapvergunning bij de
gemeente te worden aangevraagd. Indien u gaat kappen, omdat het hout
kaprijp is of het gaat om verbetering van
de opstand en bent u van plan te
herbeplanten dan moet dit volgens de
Boswet binnen 3 jaar plaatsvinden. Gaat
het plantgoed dood dan moet u steeds
weer opnieuw inplanten. Was het uw
bedoeling de opstand te ontginnen dan
doet u er goed aan - indien de te vellen
houtopstand onder de werking van de

Boswet valt - Staatsbosbeheer en de
gemeente van te voren te vragen of er een
gerede kans bestaat dat u ontheffing
krijgt van bovengenoemde herplantverplichting. Het zal inmiddels duidelijk
zijn geworden dat Staatsbosbeheer nooit
iemand toestemming geeft om te kappen
maar ook nooit iemand een kapvergunning weigert. Staatsbosbeheer registreert en adviseert alleen in deze. Als u
verzuimt melding te doen, overtreedt u
de Boswet. Als u kapt uit een opstand
van minder dan 10 are of 20 bomen of
binnen de bebouwde kom en u vraagt
geen kapvergunning bij de gemeente
dan overtreedt u de gemeentelijke kapverordening. Na aanvraag om een kapvergunning kunt u nog niet direkt
kappen. U moet eerst in het bezit zyn
van de kapvergunning. Het verbod van
kappen zonder vergunning geldt niet
voor:
a. wegbeplanting en één-rijige beplanting op of langs landbouwgronden beiden voorzover bestaande uit populieren
of wilgen;
b. vruchtbomen en windschermen van
boomgaarden;
c. kerstboomcultuur (tot 12 jaar) staande op daarvoor bestemde terreinen;
d. kweekgoed.
Vrijgesteld van melding ingevolge de
Bosweg (dus wél aanvragen bij de
gemeente) zijn:

e. Italiaanse populier, linde, paardekastanje en treurwilg.
Tenslotte zij vermeld dat u er het beste
aan doet - .alvorens te gaan kappen even bij het gemeentehuis (afd. 1) langs
te lopen om te vragen of u al dan niet
vergunning nodig heeft.
3. Aansluiting van instellingen en bedrijven op een gewestelijke brand-alarmcentrale.
In het kader van de gewestelijke brandweersamenwerking bestaat ook voor bedrijven en instellingen in Vorden in
principe de mogelijkheid te worden aangesloten op een meidinstallatie, die geplaatst wordt bij de centrale meldpost in
Deventer, welke dag en nacht bezet is en
van waaruit de plaatselijke brandweer
rechtstreeks kan worden opgeroepen.
Als kosten hiervoor zijn opgegeven
ƒ 1188,- per jaar excl. B.T. W. en excl.
de huur van de lokale P.T.T.-lijn.
Uiteraard zijn de aanlegkosten van de
interne installatie evenmin in dit bedrag
begrepen. Een aantal bedrijven en instellingen in Vorden zijn reeds schriftelijk van het vorenstaande in kennis
gesteld. Indien ook anderen voor deze
mogelijkheid belangstelling hebben,
kunnen zij zich voor nadere inlichtingen
in verbinding stelling met de brandweerkommandant de heer J. v.d. Broek, tel.
2323.

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. Veenendaal, gezinsdienst i.s.m. de zondagsschool; 19.00
uur Ds. M. Brummelman, Twello, gezamenlijke zangdienst m. m.v. Vocaal
Ensemble uit Lochem.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. H. v. Twillert; 19.00 uur
Ds. brummelman Twello, in Herv. kerk.
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.

Ruim 90 renners aan de start
Wielerronde van Vorden

rand

^Kerkdiensten]

wel kinderen van andere gezindten op de
lessen. De lessen worden gevolgd door
de jeugd van 6 tot 12 jaar dus die
leerplichtig is. In 't Medler wordt elke
zondag les gegeven aan twee klassen van
± 12 leerlingen. "In dat uur gaan we
samen diverse versjes leren en is het
hoogtepunt meestal het bijbelverhaal,
dat door de leider wordt verteld", zegt
Bargeman. "De kinderen mogen het in
eigen woorden navertellen en ook uittekenen. Ze hebben zelf een werkboekje
en doen heel aardig mee. We gaven hen
vroeger een prentje als ze trouw elke
zondag kwamen, maar dat is nu afgeschaft".
Meester Bargeman, die om de twee
weken naar het Medler fietst, in weer en
wind heeft zeker in die halve eeuw aan
enkele duizenden kinderen godsdienstige vorming gegeven. "Ik heb het met
veel liefhebberij gedaan en mijn vrouw
stond er volledig achter. Toen ik mijn
40-jarig jubileum vierde kreeg ik een
eremedaille in goud van de koningin. Bij
mijn jubileum en tevens afscheid als
zondagsschoolleider zou ik graag de
jeugd nog op het hart willen drukken,
dat ze goed moeten leren zingen. Het is
van groot belang, het andere wordt
meestal vergeten maar de liedjes die ze
geleerd hebben vergeten ze hun hele
leven niet meer...!" In het a.s. feestelijke weekeinde zullen zeker vele oudleerlingen, oud-leiders en leidsters die
met Arend Jan Bargeman in al die jaren
hebben samengewerkt en goede herinneringen aan hem bewaren, hem de hand
komen drukken.
DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donderdag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.
BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23 uur
Dr. v. Tongeren.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.
Taxi-dienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.
WEEKEND-, AVOND- en NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
E. J. Reintjes, Doetinchem, tel. 0834024006; H. van Baren, Lochem, tel.
05730-1870. Spoedgevallen 11.30-12.00
uur.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand juni: mevr. Takkenkamp, tel. 1422. Graag bellen tussen
8.00-9.00 uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072 tot 18 juni,
vanaf 18 juni mevr. Brandenburg, tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.
OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.), tel. 057531778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden. Tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.
MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.
GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP
Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.309.30 uur. Spreekuren leidster bejaardenhulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.
STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur do. 10.00-13.00 uur. di.av, vrij.av.
POLITIE
18.30-21.00 uur.
Woensdagmiddag
tel. 1230, 's nachts en b.g,g. 055-264455 voorlezen van 14.00-14.30 uur.

KERKHOFS SUPER
Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.
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Hierbij onze hartelijke dank
aan allen, die op welke wijze
dan ook ons huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.
Henk en Ada Nijlandten Brinke
Vorden,juni 1979
Zelledijk 5
Langs deze weg willen wij een
ieder hartelijk danken voor de
vele felicitaties, bloemen en
geschenken, die onze trouwdag op 5 juni tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Peter en Diny van Asselt
Langs deze weg willen wij een
ieder hartelijk bedanken voor
bloemen, kado's en felicitaties
die onze huwelij ksdag tot een
onvergetelijke dag hebben gemaakt.
lonnyen l rudy
Haverkamp
De Haar 16, Vorden
Voor de vele felicitaties, bloemen en cadeau's die wij bij
ons 25-jarig huwelijksfeest
ontvingen, zeggen wij allen
hartelijk dank.
H. J. Decanije
H. G. Decanije-Meerbeek
Vorden, juni 1979
Galgengoorweg 7
Hartelijk dank voor de vele
bloemen, geschenken en cadeau's, die ons 25-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
G. H. Kappert
A. Kappert-Bruggeman
Dr. W. C. H. Staringstraat
15, Vorden.
Voor Uw medeleven, betoond
tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van mijn
lieven man, onze lieve pa en
opa
HENDRIK KAPELLE
wil ik U mede namens kinderen en kleinkinderen door
dezen zeer hartelijk danken.
J. G. Kapelle-Olthuys
Vorden, juni 1979
Wie ontfermt zich, nu we
gaan verhuizen, over onze
waakhond Snuffel.
Te koop: Brandaris kolenhaard. Ruurloseweg 108, tel.
6615. Vorden. (s.v.p. bellen
na 19.00 uur)
Leuk kado
KASTELENTROMMELTJE
Banketbakkerij
J. WIEKART
FEESTAVOND DASH
in 't Pantoffeltje
a.s. zaterdag
Te koop: l Rotary-Rondola; l
Gondola; l toonbank; Eiken
vaten 50 Itr.; Eiken wijnrek _+
200 flessen; Houten balken en
schroten.
Vinotheek Smit, tel. 1391
Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

1979

1939

Op donderdag 21 juni 1979 hopen onze lieve ouders
en grootouders

G. J. SCHURINK
T. SCHURINK-GROOT JEBBINK
hun 40-jarig huwelijk te herdenken.
Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard
mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.
Reina - Gradus
Tiny - Elly - Carla - Arjan - Yvonnc

Tonny - Berty
Floran
Greet - Wim
Mirjam - Rob

Els - Benny
Vorden, juni 1979
Margrietlaaji 19
Receptie van 19.30 tot 22.00 uur
Bloemendaal, Stationsweg 24, Vorden.

in

Hotel

Ufael

Vrijdag 22 juni, hopen wij met de kinderen en kleinkinderen ons 45-jarig huwelijk te herdenken.

G. DIMMEN D A AL
D. DIMMENDAAL-HILHORST

VORDEN TEL. (05752) 1381

Vorden, juni 1979
Sarinkdijk l
ZWEMBAD
Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in zaal Ras, Julianaplein 4 te
Ruurlo.

it

2e Oproep

In de Dennen

Vader kan weer
goed uit de voeten

it

als zijn Vaderdag-kado een paar lekker
zittende schoenen zal worden.

ALGEMENE

Ledenvergadering
Inplaats van kaarten
Op donderdag 21 juni a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te
herdenken.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in caférestaurant Schoenaker, Ruurloseweg 64
te Vorden.
7251 LW Vorden, juni 1979
Ruurloseweg 102

1929
Jubileum

Agenda:

1. Opening
2. Wijziging statuten (de nieuwe
statuten liggen in de Openbare.
Bibliotheek ter inzage)
3. Sluiting

Door wijziging van de statuten komen de oude
obligaties te vervallen.
Obligatiehouders kunnen de nog uitstaande
obligaties tot 15 juli a.s. ter inwisseling aanbie|
den bij de penningmeester E. Brandenbarg*
Brinkerhof 84 (eventueel per post).

a.s. Zondag 17 juni om 10 uur v.m. wordt in de
dorpskerk in de dienst aandacht aan dit gebeuren
besteed.

V V UI 11M K Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Straks
op eigen benen
Waar je ook terecht komt,
de Rabobank is altijd in de buurt.

1979
Afscheid

De heer J. Bargeman
50 jaar leider van de Zondagsschool „Jachin"

Goed kiezen voor vaders kan uit veel bij
Wullink.

op maandag 25 juni a.s.
's avonds om 20.00 uur in het
Dorpscentrum.

A. DIMMENDAAL
W. H. DIMMENDAAL-PARDIJS

Vaste grond onder je voeten. Basis voor een verdere
toekomst. De eerste grote sprong is achter de rug
en nu verder . . . Want of je nu als schoolverlater
doorstudeert of gaat werken, meer dan vroeger krijg
je met geld te maken. Dan is het makkelijk
om een eigen (gratis) privérekening te hebben.
Via zo'n rekening kun je geld ontvangen,
(automatisch) betalen en sparen. Je kunt bij de
Rabobank overigens voor veel meer zaken terecht.
Lees er alles over in de folder die voor je klaar ligt.
Met meer dan 3000 kantoren is de Rabobank
altijd in buurt.
Handig!

Ontbijtkoek
met echte honing
HEERLIJK UIT EIGEN BAKKERIJ

We nodigen u allen hartelijk uit deze kerkdienst bij te
wonen. In het bijzonder de oud-leiding van de
zondagsschool.
In de Voorde is na de dienst gelegenheid de heer
Bargeman en zijn vrouw de hand te drukken.

Zutphenseweg 18 - Telefoon 1384

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219
Te koop: jongen konijnen,
Vlaamse Reuzen. Fooitjes en
Kleur Dwerg.
D. Klein Geltink, Schuttestraat l, Vorden. Tel. 057521498.

De man van nu onderstreept
bewust zijn stijl met een
persoonlijk detail en kiest
accessoires die met smaak te /
combineren zijn.
Kom Kombineren voor Vaderdag.

Rabobank

geld en goede raad

V.V.V. 75-jarig jubileum
Op 20 juni a.s. is het 75 jaargeleden,
dat door burgemeester Gallee de
Vordense Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer werd opgericht.
Dat dit een goede gedachte was,
wordt door velen erkend en ondersteund. Om dit feit niet ongemerkt
voorbij te laten gaan, recepieert het
huidige bestuur van de Vordense
V.V.V., op woesdag 20 juni van
15.30 tot 17.00 uur in zaal Smit,
Dorpsstraat 10, Vorden.
Bestuur Vordense V.V.V.

VOOR VADER DAG:
Zwarte

Zweedse muilen
Vaderdagprijs
bij

^W'
Schoenen
Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
0056

Stoere sandaal Stap er eens in en voel
het komfortabele voetbed.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden
Tel. 1342

Installatie- en servicebedrijf

LAKERVELD
De Bongerd 28 - Vorden - Tel. 2170

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

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.
GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,.
Vorden. Tel. 1301

dr>c\ ** c* r*A *) Kom langs bij uw adviseur>
VJwOlClCllJU • praat over type, maat, kleur, prijs,
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NIEUWS
VAN DE
KERKEN
Gezinsdienst in de dorpskerk
De kerkdienst op a.s. zondagmorgen 17
juni in de Hervormde kerk zal een
gezinsdienst zijn in samenwerking met
de zondagsschool. In deze dienst wordt
ook gevierd en herdacht, dat de heer J.
Bargeman 50 jaar als leider aan de
Vordense zondagsschool verbonden is
geweest. Hij wil dan, na zoveel jaren, dat
stuk kerkewerk beëindigen. Tijdens deze dienst wordt ook afscheid genomen
van de oudste kinderen van de zondagsschool. Na de dienst is er dan voor
iedereen gelegenheid in 'de Voorde' de
heer Bargeman de hand te drukken.
Vanaf a.s. zondag heeft ook de zondagsschool in het dorp en in Medler vakantie. De nieuwe start is gepland op
zondag 19 augustus. De jeugd is welkom
in de kerkdiensten, zeer zeker ook in de
komende zomertijd. Elke zondag is er
voor de kleinere kinderen crèche in
zaaltje 3 van het gemeentecentrum 'de
Voorde', achter de kosterswoning Kerkstraat 15.
Gezamenlijke zangdienst.
De interkerkelijke Zangdienst commissie van de Gereformeerde kerk en de
Hervormde gemeente houdt a.s. zondagavond 17 juni een zangdienst in de
Hervormde dorpskerk. In deze dienst
hoopt dan voor te gaan Ds. M. Brummelman, oud-Vordenaar en nu Hervormd predikant te Twello. Graag geven
we dit bericht nodigend aan u allen
door. Een vocaal ensemble uit Lochem
onder leiding van de heer Nuis werkt aan
deze zangdienst mee. Neemt u het
Liedboek mee!
Nieuw jeugd-diaken benoemd.
Door het vertrek van de familie van Hees
naar Veenendaal is er een vakature
ontstaan in de Hervormde kerkeraad en
wel in het bijzonder in het college van
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diakenen en in de jeugdwerkgroep. De
heer van Hees is namelijk vanaf januari
1976 diaken geweest in de Hervormde
gemeente met de speciale opdracht zich
te wijden aan het jeugdwerk, samen met
anderen. Met grote trouw en vindingrijkheid heeft hij dit werk gedaan. Mede
door zijn initiatief ging b.v. de Jeugdkerk van start. En mevrouw van Hees
was o.a. leidster van de Zondagsschool.
In de ontstane vakature is nu door de
Hervormde kerkeraad verkozen (omdat
de gemeenteleden aan de oproep tot het
indienen van aanbevelingen geen gevolg
hadden gegeven) de heer Henk S maliegoor, de Boonk 9. Hij heeft deze
benoeming aangenomen. Zijn bevestiging tot jeugd-diaken is gesteld op
zondag 8 juli.
Spelmiddag voor de kinderen van de
zondagsschool.
In het kader van het 50-jarig jubileum
als zondagsschool-leider van de heer J.
Bargeman wordt er voor de kinderen van
de zondagsschool in het dorp en in
Medler-Linde een spelmidd^g gehouden
en wel op a.s. zaterdagmiddag 16 juni
op het terrein bij het clubgebouw van de
T.T.V. te Medler aan de Ruurloseweg.
De adressen voor inlichtingen en nadere
informatie over het zondagsschoolwerk
zijn: mevrouw M. Vaags, het Hoge 11,
en mevrouw H. den Ambtman, het
lebbink 37. De kinderen die naar het
genoemde terrein gebracht worden, worden daar iets vóór half drie verwacht. De
kinderen die geen eigen vervoer hebben,
kunnen het beste om kwart over twee
komen bij de openbare basisschool aan
de Kerkstraat. Zij worden dan per auto
naar het speelterrein in Medler gebracht.
Gemeente-dag op zondag 30 september.
Een commissie uit de Hervormde kerkeraad is bezig om, samen met enige
gemeente-leden een gemeente-dag voor
te bereiden die gehouden zal worden op
zondag 30 september in het Dorpscentrum. In het Kerkblad voor de maand
juni staat een andere datum genoemd.
In verband met andere festiviteiten leek
het beter als datum te kiezen: zondag 30
september. Om verkeerde reservering te
voorkomen, geven we deze datum hier
vroegtijdig door.

Sportnota Vorden geeft aan: "Daling
aantal sportbeoefenaren"
Indien de ontwikkelingen op het gebied van de bevolkingssamenstelling en die van
de belangstelling voor de sport zich zullen gaan ontwikkelen zoals momenteel het
geval is dan komen wy tot de conclusie dat ondanks afname van de plaatselyke
bevolking er de eerstekoménde drie tot vyl jaren op sportgebied geen belangrijke
verschuivingen zullen plaatsvinden omdat afname van de bevolking en de toenemende belangstelling voor de sport elkaar vermoedelijk voor een groot deel in
evenwicht zullen houden. Op langere termyn moet volgens de thans bekend zynde
gegevens toch een daling van het aantal potentiële sportbeoefenaren rekening
worden gehouden. Dit vergt een voorzichtig en op de behoefte aangepast
sportbeleid opdat niet in de naaste toekomst de bevolking de lasten moet dragen
van een thans te groots opgezet pakket sportvoorzieningen. Dit schreven B&W van
Vorden in de sportnota die binnenkort in de raad ter discussie zal worden gesteld.
B&W zeggen verder dat met de geleidelijke verhoging van de gemiddelde leeftijd rekening moet worden gehouden bij
het leggen van de prioriteiten. In dit
verband zal de urgentie voor uitbreiding
van de voetbalvelden, vanwege het feit
dat de mogelijkheden van een sportzaal
vooral voor mensen op wat oudere leeftijd groter zijn. Anderzijds onderschatten wij zeker niet de opvoedende waarde
die de sport of het sportief bezig zijn kan
hebben zowel op onze opgroeiende jeugd
als voor de grote groep aktieve sportbeoefenaren. Het is niet altijd mogelijk
onbeperkt die voorzieningen te treffen
waaraan men denkt behoefte te hebben.
De gemeente Vorden met zijn 7300
inwoners heeft wat grootte betreft zijn
beperkingen waardoor men voor bepaalde sporten en akkomodaties op de regio
blijft aangewezen. Natuurlijk moet stagnatie in de ontwikkeling en de groei van
de sport zoveel mogelijk worden voorkomen, aldus B&W van Vorden.
Geen overdekt zwembad.
Gezien de hoge kosten ziet het college
een overdekt zwembad voorlopig niet
zitten. Inklusief de overkapping is de
verbetering van het bad begroot op ruim
drie miljoen gulden en dat zou een
jaarlijkse last van 568.000 gulden betekenen. Een alternatief plan dat voorziet in een sobere kleedgelegenheid,
vernieuwing van de technische installatie, de bouw van een instruktiebad van
25 x 10 meter en aanpassing van speelen ligweide kost ruim l miljoen gulden.
Het zwembad kost de gemeente al een
ton per jaar, zodat na het gereedkomen
van het alternatieve plan de jaarlijkse
lasten op zo'n 280.000 gulden zouden
komen. B&W zijn van mening dat alle
voorzieningen direkt nodig zijn met uitzondering van het instruktiebad. Door
de vele overdekte baden in de naaste
omgeving gaat het instruktiezwemmen
in het buitenbad afnemen. Een nader

onderzoek is nodig gezien het feit dat
een instruktiebad de gemeente jaarlijks
ƒ 85.000,- gaat kosten.
Buitenmanege
Hoog op de prioriteitenlijst staat de
nieuwe buitenmanege voor de rijvereniging "De Graafschap". Een wijziging
van het bestemmingsplan loopt al. Ook
is een particulier bezig met de voorbereiding van de bouw van een manege.
B&W vragen zich af of dit niet teveel van
het goede is en of er niet een bepaalde
vorm van samenwerking kan worden gezocht.
Uitbreiding binnensportakkomodatie
nodig.
Uitbreiding van de binnensportakkomodatie is nodig op korte termijn. B&W
willen de financiële, technische en planologische aspekten van een eventuele
uitbreiding van de sportzaal nader onderzoeken. Gedacht wordt aan uitbreiding met veertien meter, waardoor een
sporthal ontstaat van 42 x 22 meter.
Kosten 900.000 gulden. Een alternatief
is de bouw van een geheel nieuwe sporthal van 42 x 22 meter, maar zo'n hal
^ vergt aan aanz ienlijke investering.
Geen uitbreiding sportvelden.
Uitbreiding van het sportveldencomplex
in Vorden is volgens B&W niet nodig.
Het college verwacht door vergrijzing
minder elftallen in de toekomst. Ook zal
door de concurrentie van de binnensportverenigingen minder veldsportruimte nodig zijn. Sporten als hockey,
handbal en korfbal kunnen nu op het
sportterrein niet terrecht. Om echter
daarvoor velden aan te leggen moet eerst
de behoefte blijken. Nu er geen duidelijke behoefte bestaat een extra voetbalveld aan te leggen is een plan om
diverse voorzieningen als kleedruimte en
parkeergelegenheid bij het zwembad en
gemeentelijk sportpark te centraliseren,
niet meer zo urgent. Ook gaat dat plan
de financiële mogelijkheden van de
gemeente ver te boven.

Eerste 5 fietsen zijn verloot
Dhr. en mevr. Schoonman uit Amsterdam hebben dit jaar voor de 50e keer
hun vakantie in Vorden doorgebracht.
De Ie keer was dit tijdens het koninginnefeest in augustus 1929 en sindsdien
zijn ze ieder jaar naar Vorden teruggekeerd en zijn zeer goed op de hoogte
met het wel en wee in Vorden. Het
V. V. V. bestuur vond dit toch iets unieks
en dhr. Lubberdink heeft namens het
V.V.V. dhr. en mevr. Schoonman een
bloemetje aangeboden plus het Achterhoekpaspoort. Een grote wens van dhr.
en mevr. Schoonman is om inwoner van
Vorden te Worden.

UITSLAG TREKKING OP 6 JUNI 1979
AGENDA:
JUNI:
15 Volksfeest Delden.
16 Volksfeest Delden.
16 Bal voor gehuwden en verloofden.
Café, rest. 't Wapen van 't Medler.
23 Uitvoering C. J. V. de Sleutelring,
Wildenborch.
28 Reisje GMvL, ABTB en CBTB.

Knupduukskes en
Achtkastelendarpers
naar Oostenrijk
Twee jaar geleden is de muziekkapel uit
het Oostenrijkse St. Majgarethen in
Vorden op bezoek geweest. Initiatiefnemer Bert Oldenkamp heeft nu een
tegenbezoek aan Oostenrijk georganiseerd. Donderdagavond 14 juni zullen
de boerendansgroep De Knupduukskes
en de boerenkapel de Achtkastelendarpers per bus vanuit Vorden vertrekken.
Het gezelschap hoopt vrijdagmorgen te
arriveren, 's Middags is er een ontvangst
in de feesttent in St. Margarethen,
waarbij tevens de lunch zal worden gebruikt.
Vrijdagavond is er dan samen met de
Oostenrijkse gastheren een optreden van
De Knupduukskes en de Achtkastelendarpers, met na afloop dansen. Zaterdagmorgen wordt het stadje Knittelfeld
bekeken, gevolgd door een bezichtiging
van het klooster Seckau, waarna in de
namiddag een tocht over de befaamde
"österreichring" zal worden gemaakt.
Zaterdagavond vindt weer een optreden
plaats voorafgegaan door het "Maibaum
umschneiden", een festiviteit gepaard
gaande o^ zang en dans. Zondagmorgen is ^P gemeenschappelijke kerkdienst gepland, waarna de Vordenaren
het "Fruhschoppenkonzert" zullen ve«-zorgen. Zondagmiddag komen een tiental muzi^^apellen uit de omgeving van
St. Mar^pthen hun beste beentje voorzetten. Zondagavond staat in het teken
van het grote "verbroederingsfeest".
Nadat maandag een tocht door de omgeving zal worden gemaakt, vertrekt het
gezelschap dinsdagmorgen weer richting
Vorden.

Zilveren jubileum
Nutsblokfluit en
Melodicaclub

Een van de clubs in onze Vordense
gemeenschap bestaat dit jaar 25 jaar.
Niet een club die kan terugzien op een
reeks kampioenschappen, eretitels e.d.
maar zeker één die vele Vordenaren
kennen vanuit hun eigen praktijk nl. de
Nutsblokfluit- en melodicaclub. De
doelstelling van de club die reeds 25 jaar
word nagestreeft is het kind van 7 tot 14
jaar bekend en vertrouwd te maken met
het bespelen van een instrument en van
daaruit de liefde voor eigen muziekbeleving te stimulieren.
Toonaangever gedurende 20 van de 25
jaar is de heer de Boer. Onder zijn
leiding hebben vele Vordense kinderen
hun muzikale aap - noot - mies geleerd.
Deelname in Soestdijk aan het defilé op
Koninginnedag vormde meerdere malen
een hoogtepunt. De jaarlijkse openbare
les wordt steeds door vele ouders van
leerlingen en belangstellenden bijgewoond. Dit jaar zal de openbare les op
16 juni in het dorpscentrum gehouden
worden en het bestuur zou het op prijs
stelen ook oud-leerlingen en de heer de
Boer op deze avond te kunnen verwelkomen. Een groots feest kan het qua
financiële middelen niet worden, maar
belangstelling van de heer de Boer, als
waardering van zijn werk gedurende 20
jaar met enthousiasme verricht, zal
zeker voor hem en het bestuur een reden
zijn op deze weg voort te gaan.

Bij de eerste trekking van de zomeraktie van de Vordense Winkeliers
vereniging kwamen de volgende prijswinnaars uit de bus:
1.
2.
3.
4.
5.

Faddegon, de Boonk 55
v. d. Berg van Saparoeia, Almenseweg 47
Tjoonk, Walterslagweg, Baak
Bielderman, Nieuwstad 45
J. J. Dijkerman, Zutphenseweg 5

Bovenstaande personen kregen alle een fiets thuisbezorgd.

De lijst van kandidaten die aan de
Christelijke Huishoudschool te Vorden
zijn geslaagd voor het eindexamen lager
huishoud- en nijverheidsonderwijs:
G. W. Aalderink, Vorden, P. H. Aernds
Vorden, I. H. M. Berendsen, Vorden,
A. J. M. Bouwmeister, Vorden, R. E.
Bultman, Vorden, F. Dijk, Warnsveld,
J. Lenselink, Vorden, J. A. Oldenhave,
Vorden, M. W. D. Onstenk, Vorden,
F. A. Oosterink, Vorden, A. J. Th.
Rondeel, Vorden, I. P. J. Roozendaal,
Vorden, K. Wentink, Vorden, B. O.
Boers, Hengelo, G. G. Bosman, Hengelo, H. B. Eggink, Warnsveld, M. F. J.
Eulink, Vorden, N. B. Hietbrink, Vorden, B. M. Horsting, Hengelo, C. J.
Houwen, Hengelo, L. A. Hulshof, Hengelo, G. J. Klein Haneveld, Warnsveld,
H. T. E. M. van der Mond, Hengelo, C.
A. Obbink, Hengelo, J. A. Ruitenberg,
Hengelo, G. H. Ruiterkamp, Vorden,
A. W. Saalmink, Hengelo, F. H. te
Winkel, Warnsveld. Er werd l kandidaat afgewezen. De feestelijke uitreiking
van de diploma's zal plaatsvinden op
woensdag 20 juni a.s.

De heer van Arkel
ontvangt
legpenning WV
Oudburgemeester A.E. van Arkel is in
het bezit gesteld van de zilveren legpenning van de provinciale (^fcerse VVV.
Dat gebeurde tydens de algemene ledenvergadering van de provinciale toeristische organisatie, die in verband met
het 75-jarig bestaan van de VVV ,
Vorden in hotel Bakker wttd gehouden.
Met deze vergadering werd de bijzonder
fraaie feestzaal van dit hotel, die nog
niet helemaal gereed is, ingewijd.
De heer van Arkel ontving de legpenning
uit handen van de voorzitter van de
provinciale VVVjhr mr H. G. van
Holthe tot Echten, burgemeester van
Zelhem. Bij de overhandiging wees de
heer van Holthe op de bijzondere betekenis van de heer van Arkel voor het
VVV-werk in de Achterhoek en de grote
bekendheid die hij aan de Achtkastelentocht
heeft
gegeven.
De heer van Arkel zal deze tocht, op
speciaal verzoek, nog eenmaal leiden op
zaterdag 23 juni in het kader van de
herdenking van het 75-jarig bestaan.
Reeds eerder in deze vergadering, bij de
begroeting van het gezelschap door de
burgemeester van Vorden, mr M. Vunderink, tevens voorzitter van de plaatselijke V W, was de heer van Arkel al in
het
zonnetje
gezet.
De heer Vunderink betreurde het, dat er
een einde was gekomen aan een jarenlang bestaande traditie, dat de burgemeester de Achtkastelentocht leidt.
Doch hij suggereerde, dat misschien de
kommissaris der koningin, mr W. J.
Geertsema, die ook de vergadering bezocht, deze taak nog eens zou kunnen
overnemen,temeer daar het provinciaal
bestuur steeds meer het toerisme tot zich
trekt.

De volgende trekking is op zaterdag 23 juni. Er worden dan 13 fietsen uit
de bus geloot.
Meer dan de moeite waard dus om hieraan mee te doen.

Zo stemde men voor de Europese verkiezingen in de volgende gemeenten:

HENGELO

VORDEN
St.TS
perc.
Opkomst
PvdA

87,3
29,7

CDA
WD
D '66

42*
20,4
4,0

SOP
PPR
CPN
GPV
PSP

0,8
o*
0,3
0,5
0,5

Overigen

0,4

Lijst Leschot —

69,9
28,5
40,1
22,4
5,6
1,1
1,0
0,2
0,4
0,6
0,1

3.702
1.054
1.484
828
206
40
38
8
17
21
1

RUURLO
perc.
Opkomst
34,6
30,6
PvdA
34,0
CDA
28,1
VVD
3,9
D'66
0,1
SGP
0,9
PPR
0,3
CPN
0,2
GPV
0,3
PSP
Lijst Leschot —
Overigen
1,6

Sinds die tijd is hij onafgebroken bezig
met het uitoefenen van zijn hobby. Want
een hobby moet het nog blijven, omdat
eerst de Havo afgemaakt moet worden.
Juul Gerritsen uit Zutphen maakt de
tentoonstelling met haar foto's compleet. Zij zit op de kunstacademie in
Arnhem. De expositie loopt tot en met 6
juli.

Opkomst
PvdA

83,9
22,9

55,8
CDA
14,0
VVD
3,5
D '66
0,8
SGP
0,8
PPR
CPN
0,1
0,2
GPV
0,3
PSP
Lijst Leschot —
1,6
Overigen

EP. 1979
perc. stemmen
63,2
23,4
54,4
12,9
5,9
U
0,9
0,1
0,3
0,7
0,2

3.507
822
1.906

452
205
43
33
4
12
23
7

STEENDEREN
EP. 19?»
perc. stemmen
64.0
29,7
36,3
26,7
4,7

0,1
1,0
0,4
0,5
0,6
0,0

3.280

974
1.191
876

155
4
32

14
14
20
O

Opkomst
PvdA

CDA
WD
D-66

SGP
PPR
CPN
GPV
PSP

St."78
perc.

EP. 1979
perc. stemmen

89,7

2283
411
1.418
281
104
24
23
6
3
13
0

723
18,0
60,5 62,1
12,6 12,3
3,0 4,6
03 1,0
0,9 1,0
0,1 03
03 0,1
0,6
0,2

2U

0,0

Lijst Leochot —
0,4
Overigen

Bi'j ons in d'n Achterhook
Wie veurugge wekke hen stemmen is ewes zal 't ok al wel net wean egaon
as mien:i'j gingen d'r hen umda'j 't zo gewoon waarn. Waorop i'j mossen
stemmen dat wis i'j jao haos neet.Van de meeste namen die op de
pepierkes stonn'n wis i'j net zovölle af as niks.
Maor goed, daor zö'w in 't vevolg wel vaker met te maken kriegen. Hoe
gro er 't bedrief, des te minder 't pesseneel van de baas af wet en zo zal 't
hier ok wel gaon. In ieder geval bunt t'r weer un stuk of wat veur un paar
jaor goed onder de pannen. Dat wi'j an eur meer dan rejale traktement un
goed posjen mot bi'jdragen, daor mo'j maor neet van wakker liggen, 't
Schient veur onze tookoms neudzakelijk te wean. At t'r un oorlog minder
deur kump en un hoop mensen d'r un better leaven van kriegt, dan kö'j
d'r jao wel vrea met hemmen. De ti'jen veranderd en de mensen ok en dan
mo'j ow daor un betjen bi'j anpassen anders he'j jao gin leaven meer.
Dat alles verandert ondervon ok Toon van de Spitsmoes too hee hen
stemmen wol. Vrogger trok e bi'j zukke geleagenhejen zien mesesterse
bokse uut en 't looppak an. Zo'n looppak was t'r ene waor 'n zondag zo'n
betjen af was, maor toch wieter ok nog te goed um bi'j de lompen te
gooien.
Umdat Toon 't wark veur 't grootste posjen an 'n ander kan oaverlaoten,
löp e now hele dage in 't looppak rond en wol daor ok met nao darp hen
stemmen. Moar zien vrouw leet um zo neet gaon.
,,Trek eers maor us wat anders an, dat mesesterse pak steet ow volle
better, zo olderwets hoef i'j d'r neet bi'j te lopen."
Zo zie'j maor, a'j vrogger met un mesesterse bokse an argens kwamm'n,
was i'j un boertjen van buuten. Now is 't weer net andersumme, i'j mot
now in 't mesesterse lopen anders bu'j neet bi'j de tied. Zo verandert alles
in Europa maor ok bi'j ons in d'n Achterhook.
H. Leestman.

Pottenbakkerswerk L.R. en P.C.
en foto's in galerie "De Graafschap"
Oud-Vordenaar Bert Kloppers (17 jaar)
exposeert zijn keramiek in de galerie van
de bibliotheek, samen met foto's van
Juul Gerritsen. De eerste ervaringen van
Bert Kloppers met klei waren de lessen
die hij volgde bij pottenbakker Colenbrander. Hij had het pottenbakken
dusdanig in de vinger dat hij al gauw zelf
een draaischijf en oven kocht.

St."7S
perc.

E J». 1979
perc. stemmen

Opnieuw eerste plaats viertal van 'De
Graafschap1.
Tijdens het concours-hippiqwe, dat afgelopen zondag te Rekken werd gehouden
zorgde het viertal van de landelijke rijvereniging opnieuw voor een goede prestatie. Het viertal, bestaande uit Peter
Hollander, Marian Maalderink, Janet
Klein Haneveld en Jan . Hiddink reed
zich, evenals tweede pinksterdag te
Winterswijk naar een eerste plaats in de
afdelingsdressuur. Individueel kreeg Jan
Hiddink met Preciosa bovendien een
eerste prijs in de dressuur klasse L. In de
uitslagen van vorige week ontbrak bij de
pony's nog de derde plaats die Hennie
Lenselink met Sulvius wist te behalen in
het B-springen op het concours te Geesteren op tweede pinksterdag.

Motorsport
Jan Oosterink winnaar onderlinge clubwedstrUd "De GraafschaprUders".
Zaterdagmiddag organiseerde de motorclub "De Graafschaprijders" onderlinge
clubwedstrijden op het "Delden" circuit. De uitslagen waren: Klasse
jeugd [bromfietsen 50 cc]: 1. G. Bosch,
2. R. Helmink, 3. E. Wullink, 4. H.
Bosch, 5. N. Bouwmeester. B-klasse: 1.
J. Klein Brinke, 2. G. Wentink, 3. W.
Arendsen, 4. A. Boesveld, 5. G. Hoftijzer. A-klasse: 1. J. Oosterink, 2. H.
Hellegers, 3. J. Koop, 4. J. Wuestenenk,
5. H. Stapelbroek.

De volgende onderlinge wedstrijd is op
zaterdag 30 juni. Dinsdag 12 juni is er
een crosswedstrijd tegen "Hamac" Harfsen.

Geef vader op
vaderdag een

VLAKSCHUURMACHINE

TtLfÜCLtCL
hobbymachine

wel koon

DISCOUNT
Tuinstoeldekjes per stuk
Rotankuipdekjes Per stuk
Terrasstoeldekjes per stuk

8,95
13,95
15,25

Slaapzakken (grote maat) p st

47,50

2STUKSVOOR

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

NU HEBBEN WE HELEMAAL
TE GEKKE PRIJZEN!

85,—

Dekbedovertrekken

on

Per stuk vanaf

Oö, ""

Hoeslakens Per stuk vanaf
16,90
DE LAATSTE PARASOLS

Hengelo — Ruurlo —
Vorden

„STOFFENBOETIEK"

75,-

160$ Nu per stuk

ZOMERKATOENTJES
90 breed,
diverse modieuze dessins zeer geschikt voor
strand-, bad- of zonnejurkjes
Nu per meter

Denk aan ons
1120, continu voordeel:
10% KORTING

GRANDIOZE WINSTPAKKER:

'Niets kleedt
beter dan een
Beterkleder!'

EIKEN SALONKAST,
met bar, glasvitrine, veel bergruimte

EIKENBANKSTEL

gordijnstof, indien U ze
2750, op
zelf maakt!
625, 20% KORTING

met zuivere mohair bekleding

EIKEN SALONTAFEL
160x60.

NORMAAL 4495,
Nu kost u deze (combinatie kompleet.

op voorradig tapijt, indien U
zelf meeneemt en legt.
Da's even mooi meegenomen!!

RUURLO

DORPSSTRAAT 29

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

WANDKASTEN
BERGMEUBELS
T.V.- EN LADEKASTEN
• 3 delige wandkast in eiken
270 cm breed -180 cm hoog
Ad v. prijs 2695,-

Speciale prijs

Bergmftibel „Gouda"

1595,695,-

EIKEN -160 cm breed -190 cm hoog

ibels eiken

/choolderman

160 cm brei
125 cm breed
Wij maken van oud
weer nieuw

En toch... voor een goede

HAND-of
MOTORMAAIER
Het zij benzine of elektrisch

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken
Gunstige prijzen

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

HET ENIGE JUISTE ADRES

HENK VAN ARK
Burg. Galleestraat - Vorden - Telefoon 1554
MET DE BESTE GARANTIE EN SERVICE!

Mest is viezigheid.
Maar doet wonderen waar hij
lijd (vader Cats)
Na een hapje varkensmest,
groeit uw gras weer opperbest.
Gratis af te halen.
Henk Graaskamp, Ruurloseweg46, Vorden.

750,-

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeioord, Onderduikersweg 30c,
N. O. P.,
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618214.

4 ROK

140 cm breed

Te koop: g.o.h. bromfiets.
Merk: Zündapp bouwj. '75. 4
voetversnellingen.
Kleur:
Rood-Zwart. Te bevragen bij
D. Hendriksen, Kooiersdijk
4, Ruurlo. Tel. 05735-2197.

930,-

T. V. kasten

voor 277,50 299f-430,- 595fLadekasten vanaf

Dekenkisten

SUPERBENZINE
KEUNE

189,-

Altijd kwaliteit
Altijd goedkoper
Nijverheidsweg4, Vorden
Tel. 05752-1737.

249,- 369,50

Wooncentrum

FLESSEN EN TANKGAS
ook aanleg
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden
TE1. 05752-1737.
STOFJES PER COUPON
OF PER METER
bij LAMMERS
aan de Zutphenseweg
te Vorden
slaagt U beter.

Ruurlo
Vrijdags koopavond 's woensdags de hele dag open 's maandags gesloten

Maakt U het zich gemakkelijk!
Bijenhof heeft het
RUSTIEKE EIKEN MEUBEL
dat U al lang zocht.

mm ii

Steeds de meest exclusieve modellen, ook
naar eigen ontwerp.

TIJDELIJK ZOMERVOORDEEL
OP ENKELETOONKAMERMODELLEN

JACKPOT

Wij gaan met vakantie van 23 juli t/m 11 augustus

BI JENHOFs Fijnhout Bewerking
Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

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

Industriëweg 2,
Vorden
Tel. 05752-1216

w,w.«W«
V,
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Alle partijen zijn het eens over onze prijs-politiek

Voor goede
en toch voordelige

damesconfektie

Geslaagd?
Gefeliciteerd!

Gazelle!

HELMINK B. V
Zutphenseweg 24

ZIJN HET EENS

dan naar de
grote-maten-specialist.

Kom langs bij
uw adviseur,
praat over type,
maat, kleur, prijs,
kwaliteit
en bovenal
service bij:

OVER ONZE

PRIJS - POLITIEK

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11,
Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-7278

Vorden
Tel. 05752-15 14

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Zwaar massief eiken
bankstel in diverse

Gazelle fietsen
rijden op
Vredestein
banden
Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.
Te koop: hooi- of kuilgras +
80 are. P. B. H. Schoenaker,
Ruurloseweg 93, Vorden. Tel.
6727 of 6614.

bekledingsstoffen losse,

De R. K. School voor
Techniek en Ambacht
te Borculo

voorgevormde zit- en
rugkussens voor veel
zitcomfort.
Onze nullijn prijs:

houdt haar jaarlijkse

tentoonstelling

2498,-

van werkstukken,
gemaakt door de leerlingen in het afgelopen
schooljaar op

VRIJDAG 22 JUNI
's avonds van 7 tot 9 uur

WANDMEUBEL 212 breed, massief eiken front
WANDMEUBEL 254 breed, modern, bali bruin essen
BANKSTEL massief eiken 3 -1 -1 in diverse stoffen
HOEKKOMBINATIE manou 3 + 2 zits (hoog model)
MANOU 2 zitsbank met zware acryl veloursbekleding
SLAAPKAMER eiken, ledikant 140 x 200 + 2 nachtkastjes
EETKAMERSTOEL massief eiken met echt leder
FAUTEUIL massief eiken
BO E K EN K AST blank grenen struktuur 170 x 75 cm
LEKTUURBAK manou/camvast

ZONDAG 24 JUNI
's middags van 2 tot 5 uur.
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.

Gevraagd met spoed:
VAKBEKWAME

Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

metselaars

De Olde Meulle

en een

Dorpsstraat 9-Tel. 1301
Uw geslaagde
kleurenfoto's
en dia's (E6)
in 2 dagen klaar.
Nu ook grootformaat kleurenfoto's met ronde hoeken
voor slechts 15 cent meerprijs.

FOTO DOLPHIJN
Kerkstraat l, Vorden.

nullijnprijs f 1725,nullijnprijs / 2195,nullijnprijs f 2195,nullijnprijs f 2498,
nullijnprijs f 695,nullijnprijs f 698,nullijnprijs f 298,nullijnprijs f 269,nullijnprijs f
98,
nullijnprijs f
35,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

enthousiast iemand
welke opgeleid wil worden in
de machinale houtbewerking.
Niet ouder dan 22 jaar.

HELMINK

* Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal
* Prima service en
garantie
* Opslag tot 1 jaar gratis

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

AANNEMERSBEDRIJF

H. J. Ruiter kamp
Lindeseweg 22 - Vorden - Tel. 05752-6631
Alle p

en zijn het eens over onze prijs-politiek

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN
volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100. 000 km.
TOYOTA Corolla 2000 De Luxe ....... 1978
TOYOTA Sportwagen 1600 De Luxe . . . 1977
TOYOTA Cressida De Luxe
...........
1978
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé . . . 1 977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé. . . 1 976
TOYOTA Corolla 1200E
...........
'72-'78
FORD Taunus 1600 L Kombi .......... 1976
SIMCA 1 100 GLS
...................
1976
FIAT 128
...........................
1973
VOLKSWAGEN 1 600 Variant ........ 1971
MERCEDES 206 D Bestel
Verlengd en verhoogd
................
1976
PEUGEOT 504 GL
..................
1976
TOYOT A Corona 2000 De Luxe 4-drs. . 1978
Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) Vorden - Ruurlo - en Zieuwent.

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 ^
£rkend gasinbouwstation van Toyota- Vialle.
TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Verras vader met een
heerlijke
VERSE WORST

collectie 79

GEMAAKT VOLGENS EIGEN
RECEPT DOOR:

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

BRAZIL
styledbyColly
Onvervalste natuurlijke
materialen, o. a. puur
juchten leder en
vakmanschap geven hieraan
het keurmerk van kwaliteit
en echtheid Nieuwe kleur opaal

Juniormaaten: 99.95
Korenmaten: 119.-

Wegens vakantie

gesloten
van 18 t/m 23 juni

Sig. Mag. Boek-en Kantoorboekhandel
'tt

"JAN HASSIIMK

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

tennisrackets in de betere merken

WULLINK

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

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Raadhuisstraat 14, Vorden
Zutphenseweg - Vorden

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

J. H. WILTINK

Radio- of t.v.-problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen
Tel. 05750-13813

Het Hoge 20, Vorden

Leuk voor Vaderdag
veel keus in

Voor vader...
Pantalons
Overhemden
Pullovers
T-shirts
Zelfbinders
Sokken enz.

SPECIAL
VADERDAG
AANBI DING
4 Terrasstoelen
Slechts 129,50

Bijpassende tafel

49,50

Zaterdag 16 juni a.s.
aanvang 8 uur precies

25e openbare les
van de

Nuts blokfluit- en
melodicaclub
in het Dorpscentrum.

Uw zaak

HELMINK

VOROEN Z'iTPHENSEWEG TEL 05752 1514

BARENDSEN
Zutphenseweg 15, Vorden

De toekomstige leerlingen met hun ouders zijn
ook van harte welkom.
Het Bestuur

D KOFFERS
D REISTASSEN
D DOKUMENTKOFFERS
D DOSSIERMAPPEN
D RIJBEWIJSETUIS
D PORTEFEUILLES
D PORTEMONNEES
D SLEUTELETUIS
D PARAPLUUS
Meubelen - Tapijten - Lederwaren

LAMMERS

Burg. Galleestraat 26 - Vorden - Telefoon 1421

Citroen-dealer

Vaderdag!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

Vaders zijn
over het algemeen
gezellige mensen,
deze mensen weten een

RUESINK RUURLO

lekkere taart
te waarderen

Voor vaderdag dus,
Mokka taarten
Slagroom taarten
Vruchten taarten
Kwark taarten
Chocolade taarten
Bestel tijdig.
Wij verzorgen het gaarne voor U

„'t WINKELTJE",

s ra?4n2NnHn2HP^^
»->^

SPECIAALZAAK IN BROOD EN BANKET

A. G. Schurink, Burg. Galleestraat 22, Vorden. Tel. 1877

Toyota 1000
BMW 525 automaat met L.P.G
Austin Mini 1000
Allegro
„j
Austin Mini 1000
Mazda 323 met L.P.G
Mazda Estate
Honda Civic L
Alfa Romeo LPG
Simca 1100 LS
Austin Allegro 1100 2x
Mitsubishi 1200 Lancer
Renault 16 TS
Renault 6
Opel Ascona 16
Austin Mini 850
Peugeot 104

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 CX2200 D
1977
Simca1100.
1975

1973
1977
1975
1978
1978
1976
1977
1975
1976
1976
1977
1975
1976
1974
1975
1975

Inruil, financiering en leasing mogelijk
Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo. Tel. 05735-1753
TANKEN EN LATER BETALEN
DAG EN NACHT TANKEN

•tMix kunttttof «te.

Grot» koll.kile
keukcnlnrlchtingan
Wind-, vloertegels ar
plavulzan: duif enden
mogelijkheden
Open haarden.
hout/ gat/
elektrltch
Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

Kom
KEUKENS

Tuinartikelen:
bloembakkan.
bankan. vijvers.
tegels, patioblokken
r

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

Uw eigen
krachtcentrale.

BAL

Kinderjackets

atc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc.
asbest etc.
Voor da agrarische
sektor betonrousten
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.
Dakbedekkingsmaterialen: .pennen,
platan. rubberroid.
Badkamerinrichtingen.
Fijn keramiek
teer origineel,
handgemaakt.

Zaterdag 16 juni

Uitschieter van de week!!

VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN

Speciale vakantieprijs

15,- en 25,-

Aanvang 19.30 uur.

Muziek:
THE MOODCHERS

Modecentrum
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"

Café-restaurant
Met rrnW Honda generator
heeft u altijd en overal stroom
Licht en kompakt.04 takt,
ns gewone benzine. •( remis
arm. •Zuinig.«Ideaal voor
boot,caravan, motorhome en
industrieel gebruik.

Dealer en serviceplaats

't Wapen van 't Medler
Fa. Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114, Vorden.
Tel. 6634.

17 JUNI: ^ADERDAGü
Wij hebben VOOTvader

Pa zou graag fietsen

GROENEVELD
AUTOBEDRIJVEN
De Stoven 1,

race- of trimfiets

tel. 05750 -20344
Verhuur per dag, per week
ook mogelijk

Standenstoel
Met een bijzonder
stevig buizenframe.
Verkrijgbaar in
2 fleurige dessins

49;

NU

HELMINK
VORDEN

op een echte

ZUTPHEN

Voor vader

ZUTPHENSEWEG24 -

^OBOOOC

-

B.V.

TEL. 05752-1514

D
D
D
D
n

Te koop: g.o.h. 3 pers Otten
caravan incl. voortent, vloerkachel en koelkast.
Tel. 05735-2465.

Leuke sportieve sandalen
Muilen
Klompen
Portomonees
Rijbewijsetui'senz.

met sportieve kleding aan.
Dit alles en nog veel meer kunt U zien
en proberen bij
TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS

•Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1393

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,SIGARENMAGAZIJN

Kom eens kijken voor

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

bij

„Stenderkasten"

M

een goede bolknak
50 stuks
f 17,SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"

vaderdag
geschenken

bij

Boekhandel HIETBRINK

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

EEN BOEK HOORT ERBIJ

Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

JIEANS

MODE
BEWUST
ZIJN
MET

teHtiel en mode

DE BROEK DIE „ZIT"

/chooldermctA

