Donderdag 21 juni 1979
41e jaargang nr. 15
Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 27,- per
jaar.
Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemeiink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolhert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Warme Bakker Oplaat heropend

Voor merkspeelgoed

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN
gen worden. Aan deze dienst hopen mee
te werken: kinderen van de Wildenborchse school en uiteraard ook de heer
en mevr. Kok. De schooljeugd is er al
druk mee bezig, met de voorbereiding.
Het onderwerp is (zo vlak voor de
vacantie-tijd): "Samen op weg, op
reis...". Geprobeerd wordt het één en
ander ook uit te beelden. Liturgieën
worden gestencild en uitgereikt. Ds.
Krajenbrink hoopt deze gezinsdienst
a.s. zondagmorgen te leiden. Iedereen is
er zeer welkom.
De Vordense dorpskerk...
is voor bezichtiging en ook als stiltecentrum geopend op: woensdagmorgen
10-12 uur en donderdagmiddag 2-4 uur.
Er is ook een kleine leestafel ingericht.

Orgelconcerten.
Ook in de komende zomertijd zullen op
het Lohman-orgel in de Hervormde
dorpskerk te Vorden enkele orgelconcerten gegeven worden. Op woensdagavond
11 juli hoopt te spelen de bekende
Rotterdamse organist Dirk Jansz.
Zwart. Het leek ons goed dit bericht
vroegtijdig door te geven!

Opbrengst
Rode Kruis
kollekte
De Rode Kruis kollekte heeft ƒ 8466,65
opgebracht, een mooi resultaat. Alle
gevers, geefsters en kollektanten worden
hartelijk bedankt voor hun medewerking.

50 jaar getrouwd
Op donderdag 14 juni werd Warme Bakker Oplaat heropend. Na een intensieve verbouwing van het interieur is een leuke en
gezellige winkel ontstaan, zoals op bovenstaande foto te zien is. Wij wensen de Fam. Oplaat veelsukses.

Schoolreisje
Woensdagochtend jl. stonden de auto's
van enkele ouders van de leerlingen uit
de zesde klasse en een ronkende vrachtauto van een eveneens welwillende firma
Dostal gereed om de "schoolverlaters"
van de Samenwerkingsschool op de
Kranenburg naar hun driedaagse verblijfplaats even buiten Apeldoorn te
brengen. Nagewuifd door de medescholieren vertrok men met opgewekt gemoed om aan een tevoren opgesteld
programma te gaan werken. Door de
prima accomodatie werd het regenachtige weer geen belemmering voor de
meeste plannen. Vrijdagochtend werd
het bezoek aan Apeldoorn besloten met
een excursie naar de Koninklijke stallen.

De driedaagse vond haar einde bij café
Eyke'kamp, waar onder het genot van
een glaasje, de leiding en de jeugd het
hele gebeuren in aanwezigheid van hun
ouders nog eens de revue lieten passeren. Commeut. -r v».n de leiding, die
voor dit gebeuren
»ge dagen had
opgenomen: "Volgeno , .ar graag weer
zo'n kamp"!

Verloting
Anjerfonds
De verloting ten bate van het Anjerfonds
waarmee de muziekvereniging Concordia is rondgeweest, heeft in Vorden geen
prijs opgeleverd.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN
Gezinsdienst in de Wildenborch.
a.s. Zondagmorgen 24 juni zal er, zo is
de bedoeling, om tien uur weer een
gezinsdienst gehouden worden in de
Kapel de Wildenborch, gelegen aan de Het echtpaar A. Dimmendaal [79] en W. H. Dimmendaal-Pardijs aan de
Kapelweg, halverwege Vorden-Lochem. Ruurloseweg 102 zijn 21 juni 50 jaar getrouwd.
Deze kleine kapel leent zich uitstekend Het echtpaar heeft 5 kinderen en 13 kleinkinderen. Tot 1966 dreven zij een
voor zo'n "ongedwongen" dienst-voor- boerderij, maar nu hebben zij slechts enkele kippen te verzorgen. Mevrouw mag
heel-het-gezin. Er zal veel en blij gezon- graag breien en lezen.

Gemeentenieuws

I. Raadsvergadering d.d. 26-6-1979;
II. Verwijderen/snoeien van beplanting
op uitzichthoeken.
Ad. I. In de raadsvergadering van 26
juni a.s. zullen de volgende onderwerpen
aan de orde komen:
a. Investeringsnota voor 1979 tot en met
1983 en sportnota;
b. Reservering gelden uit de gewone
dienst van de gemeentebegroting
voor 1978;
c. Vaststelling verordening geldelijke
steun huisvesting gehandikapten;
d. Wijziging lozingsverordening
riolering (2e wijziging).
e. Wijziging van de verordening op de
heffing en invordering van leges
(Ie wijziging);
f. Verkoop 3 bouwterreinen in het bestemmingsplan Brinkerhof 1973 nr.
2;
g. Begrotingswijzigingen.
Op enkele punten van deze agenda zal
wat nader worden ingegaan.
Reservering gelden uit de gewone dienst
van de gemeentebegroting voor 1978 en
uit de winstuitkeringen GAMOG.
Het dienstjaar 1978 van de gemeentebegroting zal, na het zich thans laat
aanzien met een voordelig saldo van
ƒ328.449,- worden afgesloten. In dit
saldo
is
een
bedrag
van
ƒ 166.849,- begrepen afkomstig uit de
winstdeling van de GAMOG met betrekking tot de jaren 1977 en 1978.

Het eigenlijke overschot op de gewone
dienst bedraagt derhalve ƒ 328.449,-/-ƒ 166.849,- = ƒ 161.600,-.
Dit is aanzienlijk lager dan het overschot
op de gewone dienst van de rekening
1977, dat zonder toepassing van reserveringen rond ƒ 680.000,- zou hebben
bedragen.
Hierbij moet echter worden opgemerkt,
dat in 1978 enkele uitgaven in de
kapitaalsektor ineens zijn afgeschreven
door een bijdrage van de gewone dienst,
te weten:

hadden. Thans na 6 maanden van het
jaar 1979 ligt dit percentage reeds op 25.
In dit percentage zijn diverse bruidsparen begrepen die alleen hier trouwen
omdat alles zo sprookjesachtig aandoet.
Een huwelijk is niet alleen maar een
voltrekking op de trouwdag, doch vele
ambtelijke werkzaamheden gaan daaraan vooraf, zoals afkondigen, het zorgdragen voor kompletering vereiste stukken, huwelijksakte, etc. Het grote aantal
huwelijken van niet-ingezetenen legt dan
ook een extra beslag op de huidige
bezetting van de betrokken afdelingen
Eenmalige subsidie zwembad
en ook op de tijd van de bode. Dit
ƒ 150.000,-; aankoop jeugdcentrum temeer daar velen hun huwelijk op
ƒ 125.000,-; aanschaf burocomputer zaterdag willen sluiten. Zelfs alle in 1978
ƒ 61.000,-; kosten opening gemeente- en tot nu toe in 1979 plaatsgevonden
huis ƒ 42.000,-; aanschaf reddingsmid- huwelijksvoltrekkingen op zaterdag bedelen ƒ 30.000,-.
troffen niet-ingezetenen. Tegenover bovengenoemde extra werkzaamheden en
Thans stellen burgemeerster en wethou- serviceverlening ten behoeve van huweders voor om uit het overschot van de lijken van niet-ingezetenen staat tot nu
gewone dienst een bedrag van toe op geen enkele wijze een extra
ƒ 166.849,- (zijnde de ontvangen winst- bijdrage van het betrokken aanstaande
uitkering van de GAMOG) te storten in echtpaar. Burgemeester en wethouders
een nieuw te vormen fonds voor de achten zulks niet juist en stellen de Raad
isolaties van gemeentegebouwen en voor om het tarief voor niet-ingezetenen
scholen. Dit in het kader van ener- te verhogen, waarbij wordt aangetekend
giebesparing. Daarnaast wordt geadvi- dat onder ingezetene mede wordt beseerd een bedrag van ƒ 160.000,- toe te grepen de persoon die - hoewel zelf niet
voegen aan de reserve voor verbetering in Vorden woonachtig is - trouwt vanuit
wegen in het buitengebied.
de ouderlijke woning in de gemeente
Vorden.
Wijziging verordening op de heffing en
invordering van leges
Ad. II. Verwijderen/snoeien van
Uit gegevens over het jaar 1978 blijkt dat beplanting op uitzichthoeken:
er dat jaar 87 echtparen in het huis der Wij maken j er attent op, dat in dit
gemeente ,,Kasteel Vorden" in de echt jaargetijde hoog opgroeiende beplanting
werden verbonden. Van deze 87 echt- op uitzichthoeken van gemeentewegen
paren waren er 32 (36,87%) die geen weer gevaar (kunnen) opleveren voor het
enkele binding met de gemeente Vorden verkeer.Derhalve wijst het gemeentebe-

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. C. R. de Jong, Ruurlo.
KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink, gezinsdienst, m.m.v. Wildenborchse school.

10.00 uur dhr. F. de Vries; 19.00 uur
dhr. F. de Vries.
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur
R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.
ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Vaneker.
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.

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:

erkdiensten

stuur de belanghebbende eigenaren van
deze beplantingen op de volgende bepaling van de Algemene Politieverordening
(artikel 27):
„Gerechtigden op beplantingen, aanwezig op of langs andere dan rijkswegen en
de in artikel l van het provinciaal
wegenreglement Gelderland bedoelde
wegen, zijn verplicht op aanschrijving
van burgemeesteren wethouders de naar
hun oordeel voor het verkeer gevaarlijk
of hinderlijk geachte beplantingen binnen de bij die aanschrijving gestelde
termijn te verwijderen, dan wel deze ten
genoege van burgemeester en wethouders te snoeien."
Indien, in het eerste geval, niet zou
worden voldaan aan het gestelde in de
aanschrijving, dan zijn burgemeester en
wethouders bevoegd zelf de betreffende
werkzaamheden te (laten) verrichten en
wel geheel op kosten van de overtreder.
Gezien het veronderstelde verantwoordelijkheidsbesef van iedereen hopen wij
dat dergelijke aanschrijvingen achterwege kunnen blijven en zal een ieder die
beplanting heeft die voor het verkeer
gevaar teweeg brengt, deze uit eigen
beweging verwijderen.
Het is aanbevelingswaardig reeds bij het
planten rekening te houden met bovenstaande.
Artikel 145 Algemene
Politieverordening luidt:
,,Het is verboden heggen, struiken,
bomen of afrasteringen van prikkeldraad op kortere afstand dan 50 cm te
brengen of te hebben."

Ouderavond
huishoudschool
Ieder jaar gaan de derdejaars leerlingen
van de Chr. huishoudschool gedurende
enkele dagen naar een- vormingscentrum.Om aan de ouders duidelijk te maken wat daar gebeurt, hoe het gebeurt
en wat vormingswerk eigenlijk inhoudt,
waren twee medewerkers van het vormingscentrum De Drieburg te Driebergen naar de school in Vorden gekomen.
Voor de pauze werd een korte uiteenzetting gegeven over het vormingswerk. Na de pauze werd in gespreksgroepen over de inhoud van de werkdagen gediskussieerd en konden vragen
worden gesteld. De leiding van deze
avond berustte bij mej. L. A. Nijhof,
direktrice van de school.

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.
05753-23*45.
BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.

WEEKEND-, AVOND- en NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 ur tot maandagmorgen 7.00 uur Dr. Wegchelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Wegchelaer.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
G. Harbers, Doetinchem, tel. 0834023938; H. F. van Dam, 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. 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
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Groot is onze vreugde, nu
onze dochter en zusje
RUTH KARLIJN
is geboren.
Herman Brinkhorst
Nienke Brinkhorstde Jonge
Christiaan
Liesbeth
7251 WZ Vorden, 16 juni
1979
Brinkerhof 31
Hartelijk dank voor de vele
bloemen, gelukwensen en geschenken, die ons 40-jarig
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben ge
maakt j
J. W. te Linde
A. te Linde-Luymes
Vorden, Ruurloseweg 7
7251 LA
Hierbij onze hartelijke dank,
aan familie, buren en kennissen voor de vele felicitaties,
bloemen en kado's, in welke
vorm dan ook, die wij mochten ontvangen bij ons 40-jarig
huwelijksfeest.
G. Korenblik
A. G. Korenblik-Hulshof
Zutphenseweg 123, Vorden
Voor de vele felicitaties, bloemen en kado's, die wij bij ons
50-jarig huwelijksfeest ontvingen, zeggen wij U hartelijk
dank.
D. Lindenschot
W. H. LindenschotLensink
Vorden, juni 1979
Nij land weg l
Langs deze weg bedanken wij
familie, buren en bekenden
voor de vele felicitaties, bloemen en cadeau's, ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksfeest ontvangen.
H. Roelvink
R. M. RoelvinkTakkenkamp
Vorden,juni 1979
Ruurloseweg 90
Langs deze weg wil ik een
ieder bedanken voor het
medeleven en de steun die ik
mocht ontvangen na het overlijden van mijn lieve man,
vader en grootvader
EVERT JAN WASSEVELD
Uit aller naam:
J. Wasseveld-Loman
Nieuwstad 32b, Vorden
Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en kado's, die
wij ter gelegenheid van het
jubileum en het afscheid van
de Zondagsschool mochten
ontvangen.
A. J. Bargeman en
echtgenote
Strodijk l, Vorden.
Dr. G. H. STERRINGA
van 24 juni tot en met 14 juli
AFWEZIG
De praktijk wordt waargenomen door Dr. H. H. P. Vaneker, Zutphenseweg 62. Tel.
2432 voor patiënten waarvan
de naam begint met de letter
A t/m K.
Door Dr. E. J. van Tongeren,
Christinalaan 18, tel. 1678
voor patiënten waarvan de
naam begint met letter L t/m
Z.

FONGERS
de fiets de tegen een slootje
kan. Bij regen en ontij.
Vandaar dat Fongers fietsen
bouwt met die extra lakbehandeling, onverbrekelijk één
met 't staal, kras- en stootvast
En nimmer roestend.
Barink, Nieuwstad 26, Vorden
Uw tweewielerspecialist.
Te koop: in prima staat Gazelle meisjesfiets voor 6 tot 10
jaar, 22 x l 3/8 wielen en prima staat kinderfietsje met
stepwielen voor 3 tot 5 jaar.
Hackforterweg 15,Wichmond
Te koop: perc. hooigras,
electr. motor 5 pk,
melkmachine Coöp, met
weidewagen voor 12 koeien
(benzinemotor) paardewendploeg (Lembken) H. Meulenbrugge Wiersserbroekweg 12
Vorden
Te koop: Alle soorten kool-,
knolraap-, prei-, selderie-,
en peterceli-planten.
D. Klein Geltink, Schuttestr.
l Vorden tel. 1498

JOHAN BIJENHOF
en

INEKE SCHOUTEN
leveren de vrijgezellentijd in op woensdag 27 juni a.s. om 13.45 uur in het
gemeentehuis „Kasteel Vorden".

Na een geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader,
en opa

Wij zijn met

GARRIT VAN ARK

van 25 juni tot en met 7 juli

echtgenoot van G. J. Berenpas

Bakkerij van Asselt
't Winkeltje - Schurink
Slagerij Vlogman

op de leeftijd van 64 jaar.
Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
„Concordia", Raadhuisstraat te Hengelo (Gld.).
Ruurloseweg 12, Hengelo (Gld.)
Baakseweg l, Vorden
Ons toekomstig adres, waar iedereen welkom is:
Hoetinkhof 85, Vorden

Inplaats van kaarten
Mede namens wederzijdse ouders hopen

HENK BOERSBROEK
en

HANNY KEMPERS
op donderdag 28 juni a.s. in het huwelijk te treden,
oml 1.00 uur in het gemeentehuis "Kasteel Vorden".
Kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 14.30 uur
in de Hervormde kerk te Ruurlo door de
weieerwaarde mevr. Da. G. A. van den Hout.

Zwaar valt ons dit verlies.
Vorden: G. J. van Ark-Berenpas
Vorden: G. J. van Ark
E. I. H. van Ark-Gotink
Ronald en Paul
Vorden: A. A. Bargeman-van Ark
G. Bargeman
André

P. S.
Slagerij Vlogman is zaterdag 23 juni
12.30 uur GESLOTEN

Vorden, 19juni 1979
Wildenborchseweg 19
De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum te
Vorden waar gelegenheid is tot condoleren vrijdag 22
juni van 20.00 tot 21.00 uur.
De rouwdienst zal plaatsvinden op zaterdag 23 juni
om 14.00 uur in de Kapel in de Wildenborch, waarna
de begrafenis zal plaatsvinden om 15.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen
worden hierbij uitgenodigd.

A.s. donderdagavond
Braderie

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal ,,de Luifel", Dorpsstraat 11 te Ruurlo.
Juni 1979
Brandenborchweg 6, Vorden
Kerkstraat l, Ruurlo
Ons toekomstig adres: Brandenborchweg 6, Vorden.

Tot onze droefheid werd heden uit onze familiekring
weggenomen onze geliefde broer, zwager, neef en
oom

GARRIT VAN ARK
echtgenoot van G. J. Berenpas
op de leeftijd van 64 jaar.

TOM KLOMP
en

MARIËTTE STEENBREKER
zijn blij u te vertellen dat ze elkaar het
ja-woord gaan geven op 28 juni a.s. om
13.45 uur in het gemeentehuis „Kasteel
Vorden" en om 14.30 uur in de Christus Koningkerk te Vorden.
Wilt u ons feliciteren, dan bent u van
harte welkom tijdens onze receptie van
16.30 tot 18.00 uur in Restaurant .
Schoenaker, Ruurioseweg 64 te Vorden.
Wij zullen het fijn vinden als u ons daarna ook eens
komt opzoeken in Borculo aan de Lijsterbesstraat 47

Vorden: J. van Ark-Kluvers
Vorden: J. H. Norde-van Ark
D. Norde
Colmschate: G. J. Maalderink-van Ark
E. Maalderink
Vorden: G. Lindenschot
neven en nichten
Vorden, 19 juni 1979

Tot mijn grote droefheid werd plotseling van mij
weggenomen mijn inniggeliefde man

FREDRIK HENDRIK BOUWMEESTER

ook vrijdag en zaterdag in de zaak

op de leeftijd van 79 jaar.
D. Bouwmeester-Abbink

GERRIT OLDENHAVE
en

JOLANDE POLMAN
geven U kennis van hun voorgenomen
huwelijk op vrijdag 29 juni om 13.45uur
in het gemeentehuis „Kasteel Vorden".
Dag-adres: Zaal „Concordia", Raadhuisstraat 36, te
Hengelo (Gld.)
Receptie van 15.30 tot 16.30 uur.
Juni 1979
Spiekerweg 6, Vorden
Rozenstraat 10, Hengelo (Gld.)
Toekomstig adres: Hoetinkhof 55, Vorden

7251 ML Vorden, 18 juni 1979
Onsteinseweg 11
De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 23 juni
om 12.00 uur in de Hervormde kerk te Vorden, waarna de teraardebestelling om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats zal plaats hebben.
Mijn man is opgebaard in het rouwcentrum aan Het
Jebbink 4 te Vorden. Gelegenheid tot condoleren aldaar donderdagavond 21 juni van acht uur tot half
negen en na de begrafenis in zaal Smit, Dorpsstraat 10
te Vorden.

Heden werd plotseling uit onze familiekring weggenomen onze lieve Zwager en Oom
Op woensdag 27 juni hoop ik met kinderen en kleinkinderen mijn 80-ste verjaardag te vieren.

B. REUSINK
Gelegenheid tot feliciteren op woensdag
27 juni in zaal Smit te Vorden, vanaf
's-avonds acht uur.
De Horst 7,Vorden

Wij willen iedereen
hartelijk bedanken
voor hun belangstelling en spontane
reactie's, bloemenen cadeau's,
die wij bij de heropening mochten
ontvangen.

Fam. OPLAAT

FREDRIK HENDRIK BOUWMEESTER

raadhuisstraat tel. 1367 vordert

Voor u op
vakantie gaat.

echtgenoot van D. Abbink
In de ouderdom van 79 jaar
zwaar valt ons dit verlies
H. Bouwmeester-Abbink
Fam. G. J. Bouwmeester
H. Bouwmeester-ter Muil
G. Beek
H. Beek-Bouwmeester
Toos en Gerard
Vorden, 18 juni 1979

Bij de Rabobank vindt u een kompleet pakket
"vakantievoorzorgen" onder één dak. Gemakkelijk!
U kunt er terecht voor Buitenlands geld,
Reischeques, Rabobank-reisverzekering,
ANWB Internationale Reis-en Kredietbrief,
Benzinebonnen voor Italië,
Eurocheques, Rechtsbijstandverzekering
en Tijdelijke auto-cascoverzekering.
Met 3100 kantoren
^^

sdRabübl

altijd in de buurt!

Rabobank tS
geld en goede raad

Heden bereikte ons het droevig bericht dat plotseling
is overleden, onze oud-administrateur, de heer

Reisverzekering

F. H. BOUWMEESTER
echtgenoot van D. Bouwmeester-Abbink
op de leeftijd van 79 jaar.

Tot onze grote droefheid werd uit de familiekring
weggenomen onze geliefde zwager en oom

GARRIT VAN ARK
echtgenoot van G. J. Berenpas

Het Bestuur der
Coöperatieve Werktuigenvereniging
MEDO - Ruurlo

internationale
reis-en krediet-

Vorden, 18 juni 1979

op de leeftijd van 64 jaar.
G. Berenpas
H. J. Berenpas-Eijerkamp
J. Berenpas
G. Berenpas-Bouwmeester
Neven en nichten
Vorden, 19 juni 1979

Radio- of t.v. problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen
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Grote waardering bij jubileum
en afscheid van Arend Jan Bargeman

Keyenborgse kermis
dit jaar met meer
dan 600 muzikanten
De Keyenborgse kermis, die dit jaar
weer gehouden wordt op zaterdag 23
juni, zondag 34 juni en maandag 25
juni, zal groots van opzet zijn en de
voorbereidingen zijn rond, de organisatie klopt weer, zoals dat heet.
Keyenborg zal dit jaar de gasten ontvangen zoals weleer. Gastvrij en muzikaal,
want daar stelt men in de Keyenborg
hoge eisen aan, nl. dat iedereen zich op
zijn gemak voelt en alles er ongedwongen zijn gang gaat.
Het jaarlijkse feest, dat afstamt van het
patroonsfeest van de parochie St. Jan,
begint met een kermis. Dit jaar valt het
feest op 24 juni.Maar op zaterdag 23
juni zal het feest beginnen, alhoewel
's-middags het feestterrein al open gaat,
komt 's-avonds het gebeuren pas goed
op gang met een optreden van het
wielrijders muziekkorps ,,Crescendo"
uit Groningen. Dit korps zal eerst een
rondgang door het dorp maken om dan
een show te geven op het kermisterrein
aan de Kerkstraat. Vervolgens zal er
dan op een ander punt een speciale show
worden gegeven.
Dit korps, alsmede het bekende muzieken showkorps „Excelsior" uit Rotterdam komen naar Keyenborg met mede-

Vijftig jaar zondagsschoolleider
Het weekeinde van zaterdag 16 en zondag 17 juni 1979 zal voor Arend Jan
Bargeman en ztfn echtgenote onvergeetelyk blyven, ter gelegenheid van het feit dat
hij vijftig jaar leider was van de zondagsschool en tevens afscheid nam als zodanig,
is hu door de Hervormde gemeenschap en "/.\jn zondagsschoolkinderen" op
feestelijke en passende wy/e gehuldigd.
Dat begon zaterdagmiddag al met een
grote feest- en spelmiddag voor alle
zondagsschoolkinderen van geheel Vorden in en bij het clubhuis van de touwtrekvereniging Vorden. Om half drie
arriveerden de heer en mevrouw Bargeman en gingen door een erepoort gevormd door een versierde boog en aansluitend alle kinderen met vlaggetjes, tot
aan het clubgebouwd. Mevr. H. den
Ambtman, sprak als voorzitster van de
zondagsschool een hartelijk welkom tot
het echtpaar Bargeman.
In het clubgebouw werd de heer Bargeman toegesproken door de oud-medewerksters mevr. klein Brinke, mevr.
Klein Obbink en mevr. Den Ambtman.
Namens de kinderen en het personeel
bood de voorzitster een fraaie zomerstoel
aan, terwijl namens de zondagsschoolcommissie en de leiders(sters) een mooie
ingelijste foto werd geoffreerd, waarop
de heer Bargeman gezeten op zijn
vertrouwde paard met wagen stond afgebeeld.

Zilveren jubileum
Nutsblokfluit- en
melodicaklub
Zaterdagavond werd voor de 25e keer in
suksessie een openbare les van de
Nutsblokfluit- en melodicaklub gehouden, hetgeen tevens het zilveren jubileumsjaar van deze vereniging betekende. De openbare les werd gehouden in
een goed bezette zaal van het dorpscentrum waar vele oud-leerlingen waren komen opdagen. Dit moet gezien worden
als een huldebetoon aan de leider van de
klub, de heer Derk de Boer, die dit werk
al meer dan 20 jaar verricht. Het doel
van de vereniging is om het kind bekend
en vertrouwd te maken met de blokfluit,
melodica, eventueel accordeon enz.
De voorzitter van de vereniging, P. de
Vries, gaf zaterdagavond tijdens zijn
welkomstwoord een overzicht van de
afgelopen 25 jaar, waarbij hij de vele ups
and downs van de vereniging de revue
liet passeren. Hij schetste hierbij de inbreng van de heer De Boer en prees hij
het enthousiasme waarmee deze de kinderen de eerste muzikale beginselen bijbrengt.
Wethouder W. A. Lichtenberg, die
hierna het woord voerde, hoopte dat de
vereniging nog heel lang in leven mag
blijven.
Zoals te doen gebruikelijk bij de jaarlijkse openbare les, werd het programma
voor de pauze gevuld met een optreden
van de blokfluiters, te weten de groep
beginnelingen en de groep gevorderden.
Na de pauze werd begonnen met een
optreden van de beginnelingen op de
melodica. De groep die dit jaar ,,afzwaait" bleek muzikaal al heel wat in de
mars te hebben, want het publiek werd

Zondagmorgen werd in de Hervormde
dorpskerk tijdens de kerkdienst van 10
uur, speciale aandacht aan het jubileu maf scheid van de heer Bargeman
geschonken. Diverse liederen werden
gezongen door kinderen van de zondagsschool. Tijdens de dienst werd afscheid
genomen van de oudste zondagsschoolkinderen met toepasselijke toespraken
van de voorzitster mevr. H. den Ambtman en de heer L. Terwel. Terwijl men
samen een grote kring vormde, werden
de heer en mevr. Bargeman uitgenodigd
in de kring plaats te nemen. Mevr. klein
Brinke, een van de oudste zondagsschoolleidsters, die enkele jaren na de
heer Bargeman leidster werd, sprak
waarderende woorden tot hem. Nadat
mevr. klein Brinke nog verschillende
oude herinneringen had opgehaald feliciteerde zij ook mevr. Bargeman, die
steeds een begripvoile en goede echtgenote was. Zonder haar had hij dit werk
voor de kinderen niet kunnen doen. Zij
dankte haar voor deze stimulans en
wenste beide nog veel blijde jaren toe.
aangenaam bezig gehouden met walsjes,
marsen en zang.
Mej. van Zuilekom en mej. de Ridder
brachten de heer de Boer op een leuke
wijze dank voor hetgeen hij voor hen
heeft gedaan. Hem werden bloemen
aangeboden. De heer de Vries overhandigde hem een geschenk. Binnenkort zal
tijdens een intieme bijeenkomst nog
nader op de verdiensten van de heer de
Boer worden ingegaan. Mevrouw de
Boer kreeg bloemen en werd in het
zonnetje gezet.

Ned. bond van
Plattelandsvrouwen
Met donkere luchten maar met een
zonnig humeur gingen 49 dames van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Vorden hun jaarlijkse reisje maken. Het doel was het safaripark Beekse
Bergen en Breda.
Voordat de safari werd aangevangen,
werd de inwendige mens versterkt. Het
was een mooi gezicht deze dieren zo vrij
te zien rondlopen. De apen zorgden
natuurlijk voor de vrolijke noot door
tegen de bussen op te klauteren en zo
een gratis ritje te maken.

werking van Seezo in verband met hun
75-jarig bestaan.
Verder wordt het zondags weer alles
muziek wat de klok slaat. Er zullen,
samen 630 muzikanten, tamboers, majorettes. vendeliers enz. naar het dorp
komen om de jaarlijkse kermisoptocht
met versierde wagens geheel kompleet te
maken. Het grote kermisterrein zal
verder voor zeer velen een plaats worden
om zich op een prettige wijze bezig te
houden.
Keyenborg wordt het laatste weekend
van juni hét feestdorp van deze regio,
met de maandag als feestdag voor de
Keyenborgers zelf.

Braderie Jubal
Wichmond
De harmonievereniging Jubal organiseert op vrijdagmiddag 6 en zaterdagmiddag 7 juli a.s. een braderie in de
Dorpsstraat te Wichmond. De eventuele
baten van de braderie zullen aangewend
worden voor een vernieuwing van het instrumentarium.
De braderie zal op vrijdag opgeluisterd
worden door de Hofkapel van De Deurdreajers en de dansgroep Pop Marinko.
Op zaterdagmiddag met een show en
's-avonds door de boerendansgroep De
Knupduukskes terwijl er tevens een
groot openluchtbal wordt gehouden.

Veel prijzen voor
rijvereniging en
ponyklub
De stijgende lijn waarin de prestaties
van de rijvereniging en de ponyklub zich
de laatste tijd bevinden, werd doorgezet
op de konkoersen die afgelopen weekend
inLochem en Hengelo gehouden werden.
De ruiters en amazones lieten merendeels goede verrichtingen zien in dressuur en springen en vielen regelmatig in
de prijzen. De prijswinnaars waren:
Paarden: Afdelingsdressuur viertallen
Ie prijs.
B-dressuur: Wim Lenselink, Rione 4e
prijs.
L-dressuur: Janet Klein Haneveld, Renzo 2e prijs; Peter Hollander, Meteoor 2e
prijs; Marian Maalderink, Ofaline 5e
prijs.
B-springen: Minie Wunderink, Excellent 2e prijs; Janet Klein Haneveld,
Renzo 8e prijs.
Ponys: B-dressuur: Ina Sloetjes, Helenius 3e prijs; Everlien Ruitenberg, Hera
4e prijs; Ria Beumer, Cora 4e prijs; Mirjam Vaessen, Morgana 5e prijs.
B-springen: Erik Pardijs, Yorrie Ie
prijs; Hennie Lenselink, Silvius 3e prijs;
Everlien Ruitenberg, Hera 5e prijs.
L-dressuur: Rob Havenaar, Banjo Boy
L-springen: Erik Pardijs, Yorrie 2e
prijs.

Namens de Nederlandse Zondagsschoolvereniging wenste mevr. de Jongh- Boonstra, lid van het hoofdbestuur te Borne,
hem en zijn echtgenote geluk. Tegenover
iemand die een halve eeuw dit mooie
werk had gedaan, voelde zij zich slechts
een "aankomend assistente". "U hebt
bijna een geheel mensenleven rondom
het Evangelie mogen werken, vijftig jaar
leiden, vertellen en doorgeven". Zij
dankte hem hiervoor zeer hartelijk.
Namens het hoofdbestuur ontving de
heer Bargeman hierna de gouden leerspeld, het embleem van de Nederlandse
zondagsscl^Bvereniging, uit dankbaarheid voor deze vijftig jaar opofferende
taak. Eveneens schonk mevr. de Jongh
hem een fraaie wandtegel met daarop de
symbolen van het geloof, het avondmaal
en het
Terwijl de kinderen al
spelend en zingend het "Witte zwanen,
groene zwanen", verliet het echtpaar
Bargeman het kerkgebouw onder een
kleurrijk gevormde ereboog. In "De
Voorde" kwamen velen, waaronder oudleerlingen, oud-leiders en leidsters, die
met de heer Bargeman in al die jaren
hadden samengewerkt, hem en zijn
vrouw de hand drukken. Zij ontvingen
hierbij talrijke cadeau's, en vele bloe-

Karnavalsvereniging
werd winnaar van de spuitbalwedstrijd

JubileumAchtkastelentocht
De VVV organiseert in verband met
haar 75-jarig bestaan op zaterdag 23
juni een jubileum-Achtkastelentocht per
fiets onder leiding van oud-burgemees- ||
ter Van Arkel.
Er wordt vertrokken vanaf het marktplein en de lengte van de route bedraagt
ongeveer 32 kilometer.
De deelnemers worden op het eind van
de middag feestelijk ingehaald door het
wielrijdersmuziekkorps Crescendo uit
Opende. ledere deelnemer aan deze
tocht ontvangt een herinneringstegel en
krentewegge in de pauze.

De Snoekbaars
had flink beet

Aan de eerste onderlinge viswedstrijd die
De Snoekbaars uit Vorden organiseerde,
namen in totaal 45 personen deel. De
vangst was goed want de hengelaars
De tocht werd voortgezet naar Breda slaagden er in om 91 vissen op het droge Elkaar nat spuiten is een leuke be/itfheid. Liefhebbers van een flinke
waar in het Turfschip de landelijke te brengen.
portn water kwamen maandagavond
handwerktentoonstelling van de Plattev
landsvrouwen was. Aan hetgeen er De eerste prijs werd behaald door A. aan het ' iemelink dan ook volop aan
tentoongesteld was kan men de konklu-, Golstein 215 cm, 2. A. Jansen 122 cm, 3. hun trekken .oen de plaatselijke brandsie trekken dat er geen enkele Platte- A. Grotenhuis 114 cm, 4. J. Fleming 82 weer daar in het kader van de jubilandsvrouw in de avonduren stil zit. cm. De volgende wedstrijd is gepland op leumweek van de Vordense VVV spuitvoetbalwedstrijden organiseerde.
Van eenvoudig breiwerk tot het fijne woensdag 27 juni.
kantklos en frivolité was hier te be- Aan de eerste wedstrijd voor de jeugd Gadegeslagen door honderden toewerd door 24 jongeren deelgenomen. schouwers kwamen een achttal teams in
wonderen.
Hiervandaan ging het weer richting Vor- Hier was de vangst matig te weten 18 aktie om te trachten een fraaie v^sselden, maar eerst lieten de dames zich het stuks. J. Groot Jebbink werd winnaar beker te bemachtigen. Te elfder ure h^d
diner in Wilp goed smaken. Tevreden met 7 stuks 112 cm, 2. R. Golstein 51 de ploeg uit de Wildenborch het af moeten laten weten. Gelukkig voor de orgamaar voldaan kwam men weer thuis. cm, 3. J. Sessink 18 cm.

nisatoren trad de GJV als reddende
engel op zodat het programma ongestoord kon worden afgewerkt.
Doelpunten scoren bij spuitvoetbalwedstrijden is een moeilijke zaak. Het liefst
werden de slangen richting publiek
geheven.De meeste beslissingen vielen
na loting. Uiteindelijk kwamen de ploegen uit Delden, Medler, Ruighenrode en
de Vordense karnavalsvereniging in de
halve finale. Delden won van Medler
terwijl de karnavalsvereniging tegen
Ruighenrode aan het langste eind trok.
Speaker Gerrit Koerselman kon aan het

eind van dit waterfestein de teams van
Delden en de Deurdreajers op het natte
veld roepen voor een waterballetachtige
finale.
De Deurdreajers, bekend om het feit dat
ze zich in „nattigheid" uitstekend thuis
voelen, deed haar reputatie eer aan en
won. Burgemeester Vunderink, in zijn
hoedanigheid als voorzitter van de VVV
aanwezig, bood het winnende team de
fraaie wisselbeker aan. Naar wij hebben
vernomen is ook deze beker „nat"
gemaakt.

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

Uischieter van de week !!

Onze kol Ie kt ie bestaat uit o.a.:

Dames Jacks

* KAASKASTEN-WANDMEUBELEN
* BANKSTELLEN - EETHOEKEN
* DEKENKISTEN-SALONTAFELS

voor uw vakantie
extra voordelig

49,- en 59,-

alles in eiken - geloogd en in de was - of gelakt.
En ook kan aan speciale wensen in onze fabriek
worden voldaan.

Dames pantalons
nu
25,-

BI JENHOF's Fijnhout Bewerking
Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Industrieweg 2,
Vorden
Tel. 05752-1216

Modecentrum

j
" "

Ruurlo

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

SUPERBENZINE
KEUNE
Altijd kwaliteit
Altijd goedkoper
Nijverheidsweg 4, Vorden
Tel. 05752-1737.
FLESSEN EN TANKGAS
ook aanleg
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden
TE1. 05752-1737.

: ;.

Met de Bondsspaarbank
kunt u alle kanten op.
U kunt er terecht voor de
financiering van vakantiereis
of karavan
Maar ook voor reis- en
bagageverzekering.
Wij zorgen voor reischeques en buitenlands geld.
Wilt u meer weten over
onze service?
Er is altijd wel een
Bondsspaarbankkantoor bij u
in de buurt. Waar men alle
tijd en aandacht heeft voor uw
geldzaken - groot of klein. m
't Is de oank met de S
van Service.

Te koop: l kip met kuikens
goudpostelijn sabelpoot
D. klein Geltink, Schuttestr. l
Vorden - Telefoon 1498

In plaats van
kaarten...
' h ' n en

iuv fai
kfiinivif
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Kaarten Kollektie.
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Drukkerij
WEEVERS
Vorden
Tel. 1404

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

BONDSSPAARBANK
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.

Alle zaken voor alle mensen

Citroen Reusink Ruurlo

Onderstaande auto's staan in onze Eurocasionhal aan de Venterkamp 11
(aan de Rijksweg Ruurlo Groenlo)
Mazda 323 met schuifdak,
Citroen GS Club
1977
Citroen 2000 S
1975
automaat
1978
Citroen GS Club
1973
Citroen CX 2500 D
1978
Mazda 1300 Estate
1976
Citroen G Special
1976-1978
Citroen CX 2200 D
1976
Mazda 323 LPG
1978
Citroen Ami 8 Break
1976
Citroen CX 2000 Super 1977
Austin Mini 850
1975
Citroen Dyane 6
1976
Citroen CX 2400 Pallas Injectie
Austin Mini 1000
1975
Citroen LN
1978
automaat
1977-1978
Austin Allegro 1100
1978
Citroen 2 CV 6
1977-1978
Citroen GS Pallas
1976-1978
Austin Allegro 1100 2x ... 1976
Citroen 2 CV 4 .. 1974 t.m. 1977
Citroen GS Club break 19771978
Simca 1100
1975
Citroen G Special break . . . 1977
BMW 525 Automaat met LPG . .1977
SimcallOOLS.
.1976
Citroen GSX 2
.1977

Mitsubishi 1200 Lancer ... 1977
Opel Ascona 16 S
1974
Renault 16 TS
1975
Renault 6
1976
Renault 5
1977
Alfa Romeo LPG
1975
Alfa Alfette 1,8
1976
Toyota 1000.
1973
Toyota Corolla
1977
Chrysler automaat 2L
1975

Kom ook eensgeheel vrijblijvend een kijkje nemen. Alle auto's met volledig 3 of 6 maanden garantie. Inruil- Financiering en Leasing mogelijk.

Automobielbedrijf A. Ruesink Ruurlo
Verkoop nieuwe automobielen: Borculoseweg 21
Verkoop gebruikte automobielen: de Venterkamp 11

Telefoon 05735 - 1753 - 2004

J

Welkoop biedt ruime keus met
volop vakantie-voordeel voor
weggaanders en thuisblijvers!
JERRYCAN
Zwart plastic jerrycan
met flexibele schenktuit.
InhoudSliter,olieen benzine bestendig.
Normale prijsS.-25~
KNALPRIJS

WELKOOP
AKTIEPRIJS

BONZO SUPER DINER
Complete warme n
voor uw hond.
10 kg verpakking
Normale pri]S-2ê-99"
WELKOOP
~~tW*
AKTIEPRIJS

KANARIEZANGZAAD
Kennerkanariezangzaad.
standaard,
5 kg verpakking.
i
Normale prijsZ_SQ'
>
;
WELKOOP
i
AKTIEPRIJS
kenner

50

KNAAGDIERENVOER
Kenner knaagdierenvoer,
speciaal geselecteerd en
samengesteld voor
allerhande knaagdieren
zoals cavia's, hamsters.
enz. 5 kg verpakking.
Normale p rij s5^r
WELKOOP
AKTIEPRIJS 1

Modecentrum

Praktische zeiltjes van transparante
folie... komen in tal van toepassingen
altijd en overal van pas!
DikteO.10.mm, afmetingen 4 x 6 e n
5 x 8 meter. Normale prijzen
14,7^(4x6), 25.90(5x8)

Ruurlo
fantastische aanbieding vanaf

15f-

ROKjeS spotgoedkoop vanaf

KNALPRIJZEN (4X6>

PURINA VLEESMENU
n Lekkernij v o o r elke kat
royaal blik a 405 GI
Normale prijsjL28—

De mooiste
kindermode
spotgoedkoop bij

(5X8)

l U f"

Jongens en meisjesjacks vanaf

II O,-

Denim pantalons

ZUf-

l üf -

T-shirts extra goedkoop

WELKOOP IDEEËNHOEK

Welkoop biedt weggaanders en thuisblijvers ruime keus...
kijk maar! Rubber hamer - Schoeisel en klompen - Regenkleding
Crick- Sleepkabel -Tuinverlichting - Verf kwasten Krabbers - Afbrandlamp - Houtveredeling - Kinderbadje Zandbak - Schommel - Wip - Windscherm - Pe'chkofferRuitenreiniger-Zwenksproeier- Hobby tuinspuit-Vapona
honde- en kattebanden - Kwispel diervoeders.

per twee

2 stuks vanaf

Woensdags de hele dag open
Maandags gesloten
Vrijdags gezellig winkelen tot 9 uur
Gratis koffie

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

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

Voor een betrouwbare gebruikte auto
naar uw
V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325
i
Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

STENCIL PAPIER - Drukkerij Weevers B.V.

Afwezig

DE
"VELB170EK"

tandarts Haccou

van 22-6 tot 16-7.
Waarneming:
Tandarts Edens
Dorpsstraat 5, Vorden

Tel. 1453

de
van de
achterhoek
.en Dottinchemrn
Veldhoektcweg I I OS71b 491

Mitsubishi-dealer Zutphen en omstr.

Garage W. J. Verhaagen en Zn
Biedt aan: Inruilwagens van goede komaf
Colt 1200 G L demonstr.wagen 2700 km . . 1979

Sapporo 2000 GSR
demonstratiewagen 8000 km

1979

Sapporo 1600 GL IBOOO km
1978
Diverse Lancers
1976-1978
Diverse Celeste's
1976-1977
Diverse Galant Sigma's... 1977 -1978
Toyota Gressida
1977
Toyota Corolla
1975
Datsun Cherry bestel
1975
Renault 4
1975
Fiat 124D 30.000km.
1978
W. J. VERHAAGEN
Rijksstraatweg 91

Warnsveld

Tel. 05750-22816

nieuws

voor bruidsparen, jubilarissen, organisatoren van
clubavonden en personeelsfeesten, kortom

voor a He mensen
die iets te vieren hebben!

De nieuwe zaal van Hotel Bakker in Vorden is weer
beschikbaar! En wat voor een zaal! Vraag dat niet aan
ons, maar aan de mensen, die er al zijn geweest. Een erg
gezellige zaal, zeggen ze. Een juweeltje! Eén van de allermooiste zalen uit de omgeving! Dat zijn de reakties.
Een nieuwe zaal met air-conditioning, dus altijd goed
van temperatuur. Geschikt voor grote gezelschappen,
maar ook voor een kleinere groep. Met alle voordelen
van Hotel Bakker: 'n perfekte organisatie, een vermaarde keuken (voor als er iets gegeten gaat worden)
en toch een zeer redelijke prijsklasse.
Ja, voor wie binnenkort iets te vieren heeft is dit goed
nieuws: de nieuwe, fraai verbouwde zaal van Hotel
Bakker is weer beschikbaar.

welkom in de nieuwe zaal
24
van Hotel Bakker in Vorden ss^
U k u n t vanaf heden dus weer een afspraak maken met uw gastheer Klaas Bakker.

zaterdag 23 juni zondag 24 juni maandag 25 juni 1979
zondag 24juni GROTE KERMISOPTOCHT aanvang 14.30 uur

als u deze maand een nieuwe
motormaaier koopt bij Barendsen,
dan is er nu goed geld te verdienen
met uw oude machine! Kom d'r eens
over praten! jfrflréttd$e»l

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN
TELEFOON 1261

MOVIE EXPRESS

Wegens familiefeest is onze winkel
donderdag 21 juni na 15.00 uur

gesloten
A. G. Schurink

aan welke pantalon
geeft u de voorkeur..?

Speciaalzaak in brood en banket

Hengelo Gld. telefoon O5753-I461

Burg. Galleestr. 22

Vorden

-

Tel. 1877

In ieder geval hebben wij de pantalon, die past bij uw persoonlijke
smaak. Komfortabel stretch van corduroy of in linnen struktuur.
Maar ook het sportieve shirt of spencer. En jacks ! Alstublieft mannen,
kom naar ons toe. U slaagt, en nog voordelig ook !

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Openingstijden
Discotheek Invention

dancing
discotheek

vrijdag
zaterdag
zondagmiddag
zondagavond
woensql.avond

van
van
van
van
van

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Wij maken van oud
weer nieuw

19.30 tot 01.00 uur
19.30 tot 01.00 uur
13.30 tot 17.30 uur
19.30 tot 01.00 uur
19.30tot 0.00 uur

- 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.

Alle partijen zijn het eens over onze prij» ,/olitiek

ALLE PARTIJEN

•***MnA^'^ttÜÉfMkWiÉ)jÈs

A

Zutphenseweg 24
Vorden
Tel. 05752-15 14

J

OVER ONZE

PRIJS - POLITIEK

IcKtiel en mode

/chooldermctn

Zwaar massief eiken
bankstel in diverse
bekledingsstoffen losse,

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

voorgevormde zit- en

rugkussens voor veel
zitcomfort.
Onze nullijn prijs:

2498,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
BOEKENKAST blank grenen struktuur 170 x 75 cm
LEKTUURBAK manou/camvast

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

nullijnprijs f
nullijnprijs f
nullijnprijs f
nullijnprijs f
nullijnprijs f
nullijnprijs f
nullijnprijs f
nullijnprijs f
nullijnprijs f
nullijnprijs f

1725,
2195,2195,2498,
695,698,
298,269,98,35,-

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

Jonge Florijn ................................ 11,95
Heller Bier 24 pijpjes ....................... ...... 7,95
20 Euro-flesjes

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

Boot/ Rum bruin of wit .......................... 9,95
Wijnaanbieding:
CÖtCS dU VÏVaraiS een uitstekende rode wijn

3 voor

J. 1,50

een frisse zomerwijn 6 voor

.........

VINOTHEEK — SLIJTERIJ

SMIT

Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391
Alle partijen zijn het eens over onze prijs-politiek

V , VD

22,50

