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De heer B. van Tilburg nieuw raadslid
voor de P.v.d.A.

Naar aanleiding van krantenpublicaties over het zich als raadslid terugtrekken van
mevr. Carry Spiegelenberg deelde Burg. Vunderink mede dat hy mevrouw
Spiegelenberg niet had afgeraden voor de raadszetel te bedanken. "Ik spreek dit
met klem tegen, ik heb tegen mevrouw Spiegelenberg gezegd dat het haar eigen
vr^je keus is of ze wel of niet het raadslidmaatschap aksepteert". De opengevallen
plaats in de fraktie van de P.v.d.A. zal nu worden ingenomen door de heer B. van
Tilburg.

Spoorlijn Zutphen Winterswijk 100 jaar

Naar aanleiding van een besluit van de
raad om gelden beschikbaar te stellen
voor de herdenking van de spoorlijn
Zutphen-Winterswijk (100 jaar) infor-
meerde de heer A. Ploeger (P.v.d.A.) of
men nu wel het stationsgebouw in
Vorden laat staan. "De gemeente is
hierover in overleg met de spoorwegen.
Er is een nieuw alternatief gepresenteerd
misschein levert het nog wat op", aldus
de heer Vunderink.

Subsidie Ratti

Naar aanleiding van een eenmalige
subsidie van ƒ 8.900,- aan de voet-
balvereniging "Ratti" drong de heer
Ploeger er bij het college op aan beide
verenigingen op gelijke wijze toe te
bedelen. "Dit kan ik nu niet toetsen dus
graag het beleidsplan voor "Vorden" en
"Ratti" nader concretiseren", aldus de
heer Ploeger die overigens geen bezwaar
had om "Ratti" het bovengenoemde
bedrag tot te kennen. Van de zijde van
het college werd hem medegedeeld dat
het aangehaalde aspekt in de sportnota
wel ter sprake zal komen.

Brandweer in nieuwe uitgaansuniformen

De brandweer in Vorden zal uitgaans-
uniformen gaan aanschaffen. De raad
stelde een krediet van ƒ 11.520,- be-
schikbaar. Op een vraag van de heer
Ploeger (P.v.d.A.) of de EHBO daar ook
voor in aanmerking kon komen ant-
woordde de heer Vunderink: "Het zou te
bekijken zijn, tot dusver is een dergelijke
wens niet bij ons gedeponeerd."

Beroepschrift fa. Kettelerij gegrond ver-
klaard.

Het advies van het college van Vorden
aan de raad om de heer Kettelerij geen
subsidie toe te kennen voor het herstel
van het rieten dak van de zaadberg, is
door de raad naast zich neergelegd. Het
beroepschrift van de gebr. Kettelerij
tegen de weigering van het college werd
door de raad gegrond verklaard. Onder
het motto zoveel mogelijk de rieten
daken in Vorden te behouden, maar wel
aanvragen van geval tot geval te be-
kijken bepleitten de fraktievoorzitters
J.F. Geerken (CDA); Mr. R.A. v.d.
Wall Bake (VVD); L. de Boer (Vordens
Belang) de gebr. Kettelerij toch subsidie
te verlenen. De P.v.d.A. stemde bij
monde van de fraktievoorzitter J. Bosch
tegen. "Ik vind de zaadberg namelijk
niet bijzonder waardevol gelegen", aldus
de heer Bosch.

Subsidie voor Vordens bad- en zwem-
inrichting

De totale kosten van fase l van de
renovatie van het Vordens zwembad "In
de Dennen" gaan/547.000,- bedragen.
Destijds heeft de gemeenteraad een
tweetal geldleningen gegarandeerd van
in totaal ƒ 397.000,-. Het bedrag is met
ruim 66.000 gulden overschreden door-
dat achteraf diverse extra voorzieningen
moesten worden getroffen (onder andere
het dichten van scheuren in het beton).
Bovendien heeft het zwembadbestuur
een extra uitgaaf van ƒ 83.500,- omdat
in eerste instantie rekening is gehouden
met de teruggaaf van de B.T.W.,
hetgeen volgens de Inspektie der Invoer-
rechten en Accijnzen te Deventer niet
het geval is. De heer L. de Boer
(Vordens Belang) concludeerde dat Vor-
dens Belang wel gelijk heeft gekregen
toen er destijds op werd geattendeerd
dat "het bad zo lek was als een mandje".
De heer de Boer was enorm geschrokken
van de 83 mille die is uitgetrokken voor
het adviesbureau Arnhem voor honora-
rium, besteksgereedmaken etc. "Dit is
26 procent van de verwerkte bedragen.
Ben dergelijke hoge declaratie heb ik
nog nooit meegemaakt", zo sprak de
heer de Boer.

De heer R.J. Overbeeke (CDA) die
tevens voorzitter is van het badbesruur
sloeg de plank flink mis toen hij op-

merkte dat in het bedrag van 83.000
gulden reeds 30 mille is begrepen voor
het bestekgereedmaken van fase 2. Na
ruggespraak met de toevallig in de
raadszaal aanwezige ambtenaar sportza-
ken de heer H. Mombarg deelde Burg.
Vunderink mede dat genoemde 30.000
gulden daar volledig buiten staat. Voor-
zitter Vunderink gaf toe dat 26 procent
inderdaad hoog is. "Maar in het raam
van het reeds in een eerder stadium door
de raad vastgesteld bedrag van ƒ75.000,-
voor adviesbureau Arnhem, vind ik het
meerbedrag van 8000 duizend gulden
wel akseptabel", aldus de heer Vun-
derink die vervolgens fiat van de raad
kreeg voor het voorgelegde voorstelt. De
heer de Boer gaf alsnog in overweging
naar een ander adviesbureau uit te
kijken. De heer Tjoonk (VVD) kreeg
desgevraagd te horen dat men momen-
teel nog bezig is te trachten BTW terug
te krijgen, welke in het verleden is
betaald. Hiernaar wordt thans een on-
derzoek ingesteld.

Burgemeester Vunderink betreurt het
verdwijnen van "Vordens Belang"

"Ik heb wel enig begrip voor het
standpunt van Vordens Belang, maar ik
voeg er direkt aan toe dat ik het wel
jammer vind dat deze fraktie gaat ver-
dwijnen. We zullen de inbreng van
Vordens Belang in de raad wel missen,
want deze fraktie bekeek diverse pro-
blemen nog weer eens vanuit een andere
hoek", aldus Burg. Vunderink dinsdag-
avond aan het slot van de raadsver-
gadering toen hij afscheid nam van de
raadsleden D. Krol, D. Lenselink en L.
de Boer. Biede laatste heren maakten
deel uit van de fraktie van Vordens
Belang. Vordens Belang is uit de dorps-
politiek gestapt omdat men van mening
was dat het als plaatselijke groepering
niet mogelijk is optimaal te funktioneren
zonder partij relaties buiten de gemeen-
te. De heer Krol P.v.d.A. nam afscheid
om gezondheidsredenen. De heer Vun-
derink wees in zijn toespraak onder
meer op de voor Vordense begrippen
roerige raadsperiode, waarin nogal wat
is gebeurd en waarin mede daardoor de
publieke belangstelling voor het ge-
meentebestuur nogal is toegenomen.
"Het betekende in elk geval dat veler
ogen op u waren gericht en dat elke stap
die u deed zorgvuldig moest worden
overwogen".

De heer Vunderink gaf een uitvoerige
opsomming van hetgeen er in de afge-
lopen raadsperiode zoal tot stand is
gekomen. Bijvoorbeeld de nieuwe sport-
zaal die in een grote behoefte bleek te
voorzien; het gerestaureerde kasteel
Vorden; het dorpscentrum dat mooier is
geworden dan menigeen had verwacht;
een nieuw onderkomen voor de brand-
weer; het rouwcentrum, tennispark etc.

"Kortom er is veel werk aan de winkel
geweest en een ieder van u heeft op uw
eigen wijze daarin een belangrijk aan-
deel gehad", aldus Burg. Vunderink die
de scheidende raadsleden een gemeente-
vaantje, oorkonde en een pentekening
van het huidige gemeentehuis overhan-
digde. Namens de raad werd het woord
gevoerd door Mr. R.A. v.d. Wall Bake.
Hij bedankte zijn collega's met de
woorden: "Ik heb het gevoel dat wij als
kameraden uit elkaar gaan."

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Carry Spiegelenberg

moet noodgedwongen

bedanken als raadslid

Mevrouw Carry Spiegelenberg, in juni jongstleden benoemd tot raadslid
van de P.v.d.A. fraktie in Vorden, heeft op het laatste moment van haar
benoeming moeten afzien. Deze week werd haar namelijk door de
gemeente Vorden medegedeeld, dat eventuele leveranties van de firma
Spiegelenberg (bloemkwekerij en tuinaanleg) aan de gemeente Vorden,
niet zouden kunnen plaatsvinden, zodra zij als raadslid zou worden
geïnstalleerd. In overleg met haar fraktie heeft mevrouw Spiegelenberg
daarop besloten af te zien van haar toekomstig lidmaatschap van de
Vordense raad. Bestuur en fraktie van de Partij van de Arbeid tekent
hierbij aan: formeel is tegen de handelwijze van de gemeente niets in te
brengen. De gemeente baseert zich op een artikel in de gemeentewet dat
het raadsleden onder andere verbiedt om direkt of indirekt betrokken te
zijn bij leveranties aan de gemeente. Aan de andere kant zijn er ook in
Vorden situaties, waarbij raadsleden op veel direkter wijze beslissingen
van de gemeenteraad kunne beïnvloeden, met vaak veel grotere financiële
gevolgen.

Zo zijn diverse raadsleden vertegenwoordigd in onder meer de besturen
van het dorpscentrum en het zwembad, waarbij zij dikwijls grote invloed
kunnen uitoefenen op bouw- en exploitatieopzetten, terwijl daarna deze
raadsleden in de gemeenteraad moeten oordelen over iets wat in feite hun
eigen voorstellen zijn. De wet verbiedt deze scheve verhoudingen echter
niet. Het bestuur van de Pv.d.A. vindt het zo langzamerhand tijd worden
de positie van deze raadsleden aan een kritisch zelfonderzoek te onder-
werpen. De P.v.d.A. fraktie heeft in juni j.l. suggesties in deze richting
gedaan.

Bestuur^i fraktie van de P.v.d.A. respekteren het besluit van mevr.
Spiegele^Brg maar betreuren dit ten zeerste. Mevr. Spiegelenberg ^^ t
in brede Kring vertrouwen (zij kreeg veel voorkeursstemmen bij de inrciei
gehouden raadsverkiezingen en zou zonder twijfel een aanwinst zijn
geweest voor de raad, die thans wederom door uitsluitend mannen wjirdt
beheerst, zo luidt de mening van P.v.d.A. bestuur.

^^Voorstellingen in het Avondwandeling
dorpscentrum Kranenburg» belang
Enige tijd geleden is uit het bestuur van
de Stichting Dorpscentrum Vorden een
werkgroep "cultuur" gevormd. Deze
werkgroep heeft zich beijverd om in het
prachtige nieuwe dorpscentrum - dat 29
september a.s. officieel zal worden ge-
opend- in het komende winterseizoen i
een aantal voorstellingen te organiseren.
Hoewel dit voor Vorden een nieuwe
ontwikkeling is, mag worden verwacht
dat hiervoor voldoende belangstelling
zal bestaan. De toegangsprijzen (een
abonnemente is mogelijk) kunnen bij-
zonder laag worden gehouden in ver-
band met een aangevraagde subsidie bij
de provincie in het kader van de cul-
tuurspreiding. Een voorwaarde hierbij is
dat ook de gemeente tot tenminste
hetzelfde bedrag subsidieert. Ook wordt
door de provincie als voorwaarde gesteld
dat l of meer voorstellingen in een
volwaardige schouwburg worden geor-
ganiseerd. In een bijzonder plezierige
samenwerking met de directies Van de
Hanzehof in Zutphen en de Schouwburg
te Lochem is hieraan gevolg gegeven. In
beperkte mate kunnen Vordense ingeze-
tenen via een Vordens abonnement een
plaatsje bemachtigen in Zutphen en/of
Lochem. Het programma zier er dan als
volgt uit:
22, 23, 24 oktober: musical FOXTROT
in Zutphen; 9 november: Cabaret IVO
DE WIJS, Vorden; 9 december:
DUTH SWING COLLEGE BAND,
Vorden; 27 december: Kindervoorstel-
ling PIPO en MAMALOE, Vorden; 10
januari; Kitty Jansen en André v.d.
Heuvel met "MENEER MASSURE",
Vorden; 21 februari: Ton v. Duynhoven
en Ina van Paassen met "EN NOG
VELE JAREN", Lochem; 15 maart:
Tekstpierement met "VAN WIE IS
DAT NOU WEER?" (Jos Brink) e.a.),
Vorden; 18 april: Kindervoorstelling,
"HOKUS POKUS" met o.a. Coos v.d.
Veld, Vorden.

Naast deze voorstelingen zullen mogelijk
nog enkele filmvoorstellingen voor kin-
deren worden georganiseerd en ook
koffieconcerten op een paar zondagmor-
gens. Door middel van een huis aan huis
folder zal het Vordens publiek binnen-
kort meer informatie ontvangen, waarbij
ook een inschrijfmogelijkheid aan de
orde komt.

Zterdagavond organiseerde de buurt-
vereniging "Kranenburgs Belang" een
avondwandeling waaraan door 52 perso-
nen werd deelgenomen. Deze wande-
ling, waarbij diverse opdrachten vervuld
moesten worden, voerde de deelnemers
onder andere langs de kastelen Onstein
en Medler. Start en finish waren bij café
Schoenaker op de Kranenburg waar
voorzitter P.R. v.d. Berg na afloop de
prijzen uitreikte. De eerste prijs was
voor de fam. Lucassen met O straf-
punten, 2 t/m 4 fam Nijenhuis-Schup-
pers, Gerard Tolkamp en fam. Mullink.
De poedelprijs ging naar de fam. Eppin-
gen uit Hoek van Holland met 32 straf-
punten.

Jazzgymnastiek
Mogelijkheid tot jazzgymnastiek b\j
"Sparta"

De Vordense gymnastiekvereniging
"Sparta" geeft voortaan op de donder-
dagavond jazz-gymnastiek waarvoor Et-
ty Breuker uit Deventer is aangetrok-
ken, docente jazz-gymnastiek.

G.J.V. van start
Vrijdagavond zal de G.J.V. weer van
start gaan. Deze Gereformeerde Jonge-
renvereniging bestaad uit jongeren van
16 jaar en ouder, die graag in groeps-
verband over het geloof praten en zingen
en dit graag naar buiten willen brengen.
Ook worden er recreatieavonden geor-
ganiseerd. Zij die zin hebben om samen
met deze jongeren te praten en te zingen
worden vrijdagavond om 20.15 uur
uitgenodigd om bij de eerste avond van
het nieuwe seizoen aanwezig te zijn
achter de Geref. Kerk.

Vordens meisje
gewond bij brand in
Valkenburg
Tijdens een hevige brand zijn dinsdag in
Valkenburg de dancing Club '69 en een
gedeelte van het ernaast liggende Pro-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

menade-hotel verwoest. Het vuur werd
omstreeks vijf uur in de ochtend door de
eigenaar van de dancing ontdekt.

Enige gasten van het hotel moesten door
de brandweer met ladders uit hun
kamers worden gehaald. Daarbij werd
de 17-jarige mej. G. Gosselink uit
Vorden gewond. Zij is in een ziekenhuis
opgenomen. Het gedeelte van het hotel
dat behouden kon worden, heeft grote
rook- en waterschade. Mej. G. Gosse-
link was enkele weken op vakantie in
Valkenburg.

Ingezonden brief
Wachten op Godiva?
Wacht Vorden op Govida of wacht
Vorden op Sint Juttemus? Laten we
hopen op geen van beiden. Waar velen
in Vorden wel al heel lang op wachten is
een klein beetje medewerking op het
terrein van de ruitersport. Al vele jaren
vraagt de landelijke rijvereniging "De
Graafschap" een plekje om, zodra ze
dat heeft, zelf aan de slag te gaan. Om
haar leden en enthousiaste toeschouwers
iets meer te kunnen bieden dan een
schopstoel die geen enkele bescherming
aan hindernismateriaal e.d. biedt.

Er is energie en enthousiasme genoeg,
maar ondanks telefoontjes, ondanks
brieven, ondanks commissies en andvie-
zen, van de Gemeente geen nieuws. Wel
versiert de rijvereniging de intocht van
Beatrix en Claus, wel trekken de aange-
spannen ruiters duizenden toeristen en
toeschouwers naar Vorden. Wanneer
doet de Gemeente iets voor de ruiters?

Mr. J.C.W. Taselaar-Bogaards.

erkdiensten

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Van een commissie tot voorbereiding
van de startdag ontvingen we het volgen-
de bericht:
Startzondag winterwerk 3 september
a.s. Zondag 3 september is door de
kerkeraad der Hervormde Gemeente
uitgekozen als dag waarop een aanzet
tot het nieuwe aktiviteitenseizoen wordt
gegeven. Immers, met de zomertijd als
vakantietijd staan vele aktiviteiten op
nonaktief of op een heel laag pitje. Ook
met verschillende aktiviteiten in de
kerkelijke gemeente is dit het geval. Tot
het moment dat van lieverlede de gang
er weer inkomt. Om daarbij een handje
te helpen en vooral om iedereen in de
gelegenheid te stellen met vele aktivi-
teiten kennis te maken, wordt deze
startdag gehouden.

In het dorpscentrum en rond het thema
"Klein beginnen" is het programma
ongeveer als volgt:
9.30 - 10.30 uur: Ontvangst met koffie
en winkelen langs de aktiviteitenetala-
ges. Daarna, samenkomst en discussie/
zangen muziek. De jongeren hebben na
de samenkomst een eigen programma,
waarna de gezamenlijke koffie(brood)-
maaltijd volgt, 's middags gaan we
verder met Het winkelen langs, in en bij
de aktiviteiten. Bedien uzelf en doe mee
is het advies aan jong en oud. 14.45 Is de
sluiting in de dorpskerk. Van daaruit
gaat een ieder zijns weegs.
Wilt u meedoen? U bent van harte
welkom. Graag opgave (i.v.m. de maal-
tijd). Er is een crèche aanwezig voor de
kleintjes tot en met 5 jaar.
Opgave tot deelname aan deze dag kan
geschieden door de kaart/de strook in te
vullen die afgedrukt staat in het kerk-
blad van de Herv. gemeente. Iedereen is
van harte welkom!

HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 uur Ds. J. Veenendaal; Dienst van
Schrift en Tafel.

KAPEL DE WILDENBORCH
9.30 uur Ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 en 19.00 uur Ds. A. A. Zwaai,
Beekbergen.

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 ur;
Dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden 18.30 uur; Woens-
dag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
Dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Sterringa.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisarts van 9.00-9.15 uur.

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 h p P pn in hpt u/^Uar,^ ir»*n

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
C. Wijnberg, Ulft. Tel. 08356-3670; Th.
F. D. Aarssen, Eibergen. Tel. 05454-
2086.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand augustus mevr. Gille,
tel. 215l;bellen tussen 8-9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v. d. Berg, tel.6875; bellen tussen
8.30 en 9.30 uur;

OPENBARE BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30-
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. G alleest raat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uitslui-
tend voor spoedrecepten.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de
konsistoriekamer van de Geref. kerk,
Vorden, tel. 2129. Voor het maken van
afspraken is het kantoor te Hengelo be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.

SPREEKUUR OGZO
inspecteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

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



SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5. Vorden. Tel. 05752-1232
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Wij zijn erg gelukkig met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Alexander
We noemen hem

XANDER
M. J. Westerik
M. B. J. M. Westerik-

Hulshof
Micha

Vorden, 22 augustus 1978
Oude Zutphenseweg 9

Onze 25-ste huwelijksverjaar-
dag was een geweldige feest-
dag. We zullen deze niet gauw
vergeten. Mede namens de
kinderen. Dank aan allen die
op welke wijze dan ook hier
aan hebben meegewerkt.

D. J. Weustenenk
R. H. Weustenenk-

Klein Haneveld
Vorden, 23 augustus 1978
Molen weg 21

Voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ont-
vangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze lieve
man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

M. G. Jansen
betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Mevr. M. J. Jansen-
Onstenk

kinderen en kleinkinderen
Vorden, augustus 1978
Burg. Galleestraat 38

Donateurs-aktie
Concordia

Aangeboden Caravan C.I.
Sport 435 T.D. Luxe voortent
Res.wiel en accessoires.
Vorden Tel. 1910.

Te koop: 3'/2 ha kuilgras.
Briefjes inl. voor zaterdag-
middag 2 uur bij A. J. Vrug-
gink, Deldensebroekweg 3,
Vorden.

Iemand heeft mijn Engels
drop uit mijn auto gestolen.
F. A. H. Stieding, De Boonk
37.

Empo schoolfietsen
grote maat met lichte lak-
schade, zolang de voor-
raad strekt voor. ƒ 349,50

TRAGTER
Uw fietsen specialist

Te koop: Vaarskalf M.R.Y.
W. M. Wassink, Almenseweg
56, Vorden.

Donateurs-aktie
Concordia

fijn samen
fietsen!
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Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden •.
Unieke l-dag-service

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat -

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

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

Enkel race en supersport
herenfietsen, overjarig voor
speciale prijs.
TRAGTER
Uw fietsenspecialist.

HANS JANSEN
en
JOKE TJOONK

gaan trouwen op donderdag 7 septem-
ber 1978 om 13.30 uur in het gemeente-
huis te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaats-
vinden om 18.30 uur in de Ned. Her-
vormde kerk te Wichmond door Ds. C.
Fortgens.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in Bar Bodega „'t
Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

Wij gaan wonen te Ede, van der Hagenstraat 545.

Op vrijdag 22 september a.s. hopen onze ouders

J. B. RUTJES
en
Th. N. RUTJES-BRINK

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen
Antoinette - Jozef
John
Henriette - Jan
Helma - Jan
Wilfried
Edith

Baak, september 1978
Z.E.-weg 74

Op zaterdag 2 september hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te
herdenken

G. W. MOMBARG
T. J. MOMBARG-PARDIJS

Vorden, augustus 1978
Maalderinkweg 4

Gelegenheid te feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal Concordia, Hengelo (Gld.)

Inplaats van kaarten

Op dinsdag 29 augustus a.s. hopen wij ons 55-jarig
huwelijksfeest te herdenken.

F. H. BOUWMEESTER
en
D. BOUWMEESTER-ABBINK

Vorden, augustus 1978
Onsteinseweg 11

De receptie is op dinsdag 29 augustus a.s. van 15.00
tot 16.30 uur in het "Wapen van 't Medler" van de
Gebr. Eykelkamp, Ruurloseweg 114, Vorden.

Op dinsdag 29 augustus hopen onze lieve oom en
tante

F. H. BOUWMEESTER
en
D. BOUWMEESTER-ABBINK

hun 55-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat ze nog lang voor elkaar, en voor ons gespaard
mogen blijven, is de wens van

G. J. Bouwmeester
H. Bouwmeester-Ter Muil
H. Bouwmeester-Abbink
Hennie - Gerard
Toos - Gerard

Vorden, augustus 1978
Onsteinseweg 9, Vorden

Wij gaan met vakantie
Wij zijn gesloten van 26
augustus t/m 9 september

SMEDERIJ

H. v. ARK
Burg. Galleestraat 5, Vorden

Wij hebben vakantie
van 23 augustus
t/m 6 september 1978

U kunt ons toch bereiken op hetzelfde (be-
kende) adres dagelijks van 8.30 tot 10.00 uur.
's Middags van 14.00 tot 20.00 uur.

ASSURANTIEKANTOOR

JANSSEN
Ruurloseweg Tel. 1460 Vorden

Bejaardentocht
De boottocht vindt plaats a.s. maandag
28 augustus.
U wordt verzocht om 7.45 uur op het
Marktplein te Vorden aanwezig te zijn.
Diegene die op eigen gelegenheid naar
de boot aangemeerd in Zutphen gaan,
worden verzocht zich eerst op het
marktplein in Vorden te melden.
De terugkomst is 's avonds om 8 uur in
zutphen.
Wil diegene die een bejaardenpas heeft
deze meenemen.

G. REMMERS
Voorzitter

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 28 augustus
t/m 13 september

E. G. KLUMPER
Dorpsstraat 17, Vorden

Bloemen - Groente en Fruit

Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening

„De Graafschap-Zuid"
verhuist
m. i. v. 1 september a. s. van
de consistorie der Geref . kerk
naar het Dorpscentrum,
Kamer 26,
Raadhuisstraat, tel. 05752-2129

Spreekuren:
Maatschappelijk Werk dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9- 10 uur;
Gezinsverzorging maandag, woensdag en vrijdag
8.30-9.30 uur;
Bejaardenverzorging maandag, dinsdag en vrijdag
8.30 -9.30 uur.

Kantoor te Hengelo (G.) dagelijks geopend van 8.30
tot 16.30 uur. Tel. 05753-2345.

Welke sport u ook doet

Bruinbrood
geeft weer moed

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

VANASSELT

Kijk, mode begint bij
Pastunette.

1. Naadloze funktionele beha. Maten
70 t/m 85. Cups A t mC. Art. nr. 7 34-20.
Prijs f 29.95. Panty. Maten 70 t m S5.
Artikel nr. 51V11. Prijs f 29.95.

2. Pantylet. Met naadloze cups. In A
t/m C cup, maten 7 5 t m 90.
Artikel nr. 866-10. Prijs f 79.95.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Kon. Wilhelminafonds
voor de

kankerbestrijding
Steunt de kollekte in Vorden die gehou-
den wordt van 28 augustus t/m 9 sopt. 1978

Zie voor bijzonderheden het persbericht elders in dit blad.

Wintervakantie! Genieten in
Graubiinden, K<§

De Canar is
inWestendo
Langlauft
een zuideli
Seefeld,Wi
of zonenstr
Varen... Ze
vakantie viëïr 3

en kennen,
.en, Wandelen

gen Parijs,
nnenaan
, Skiën in
n sneeuw
, Vliegen,

maar, Want
ïgen manier!

Rabobank Q
geld en goede raad

TREFFERS VAN DE MAAND

Schrijfbureau
100 cm breed met 2 laden .

mreau
115 cm breed met 2 laden + 1 deur

HELMINK

115,-
excl. montage

129,-
excl. montage

B.V. Vorden
INTERIEURVERZORGING TEL. 05752-1514

CORDÜROY BROEKEN
met steekzakken; ticketpocket
riemlussen en 2 achterzakken.
PERFEKTE PASVORM! hi

NIEUW! 40DEN. STERKE

KINDER
PANTY'S

NIEUW!!
gedessineerde

DAMES
BLOESESo. a. groen - jeans -zwart - marine - bruin

rood- naturel.

nu al volop, machtig
mooie kinder

SCHOOL
TRUIEN
ingebreide patronen

NU KOPEN! grote maten

DAMES
PANTALONS

NIEUW!
gedessineerde

HAGELWITTE GRASLINNEN 1 pers

MERK
LAKENSDEKENS

ideaal voor de kinderkamer of logeerbed

NIEUW! PRACHTIG KLASSEGOED!
gevarieerde partij dames en teener

VESTEN en TRUIEN

OHS
UPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden.



TUIN BESPROEIEN?
Dat gaat het gemakkelijkst
met een zwenksproeier.
Nu in de aanbieding:

Hozelock zwenksproeier
Slechts ƒ 19,75

Ook voor de ideale Hozelock
slarigkoppelingen kunt u
terecht bij
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
lJselweg 20, Vierakker.
tel. 05750-20743.

Te koop: Mercedes 200 diesel,
blauw 92.000 km. De auto
verkeert in goede staat. Met
trekhaak, radio, mistlampen,
stoffen bekleding en zonwe-
rend glas. Inruil, garantie en
financiering mogelijk.
Prinsenmaatweg 12, Steende-
ren. Tel. 05755-1367.

Kunstgebittenreparatie
DROGISTERIJ

TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

Te koop: 16 stalroosters 100
cm x 100 cm; 12 hangket-
tingen; 5 drinkbakken; 5 stal-
matten.
A. Zents, Ruurloseweg 107,
Vorden.

Te koop aangeboden: ca. 50
are maïs. Inl.: J. Ellenkamp,
Wichmondseweg 12, Hengelo
Gld.

Rupsen of ander ongedierte in
uw tuin?
Gemakkelijk spuiten met de
Gloria hogedrukspuit,
inhoude 5 liter. Onze aanbie-
dingsprijsis/ 52,-
Ook voor milieuvriendelijke
meststoffen en bestrijdings-
middelen kunt u terecht bij:
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker.
Tel. 05750-20743

Gratis kleurenvergroting
13 X 18 en 13 X 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorderi. Tel. 1301.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301. . t

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

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

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2Vi uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverhèidsweg 4, Vorden

Dus U wilt uw tuin opnieuw
inrichten?
Daar willen wij u bij helpen:
we adviseren, maken ontwer-
pen (ook voor doe-het-zel-
vers), leveren de materialen,
leggen aan en onderhouden.
Kortom, we hebben materi-
aal, mogelijkheden en ideeën.
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker. Tel.
05750-20743.

Weekendaanbieding

BADSTOF

3stuks..
Uw zaak

5,-

HELMINK

Extra voordelige

Witte druiven 1 kilo ........... II 98

Sinaasappels 12 voor ......... Z29

Benoni Handappels 1 kilo . . . 1 25

Snijbonen gesneden 400 gram . . . mL l U

Boeket (Roosjes -Sips-Statice).

Het adres voor een
fijn bruidsboeket

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

HUSQVARNA EX LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 899,—

Naaimaehinehandel - Reparatie-inrichting1

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

DANSSCHOOL

Th. A. Houtman
Vervolg de inschrijvingen

DANSLESSEN

Op 26 augustus van 18.00 tot 20.30 uur Dorps-
centrum; op 27 augustus van 11.00 tot 12.00
uur v.m. Ludgerus-gebouw; op 26 augustus
van 19.30 tot 20.30 in Zaal Schoenaker;

Klubs voor Brons-, Zilver- en speciaal verloofden en
gehuwden.

Vormt zelf een leuk klubje en neemt tij-
dig contact met ons op.
Inschrijfgeld ƒ 5,- p.p.

De rockdans blijft in en is vernieuwd in Saturday
Night Fever, en vele anderen.

LID N. B. D., EN STELLEN IEDEREEN TEVREE

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
. kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen-ekstra isolatie nbdig . bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden . géén onderhoud . binnen 114 jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

HENGELO(GLD)TEL.05753-1461
^^^^^^^•^•^^^^^^•^•^^^^^^^^^^••M l̂̂ HI^^^^^^M

Dansen
27 augustus

FERRARI
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open.

4 BARS VOL GEZELLIGHEID
NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Welkoop biedt ruime keuze voor
hobbyist en doe-het-zelver

... ga maar kijken bij de winkel
in uw buurt.

... voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelf

Hengelo — Ruurlo — Vorden

jeans and jockets

teHtiel en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel 1367 vordert

WIJZIGING ZITDAG TE HENGELO

Vanaf juli is de maandelijkse zitdag verplaatst
naar de 1e woensdag van de maand.
De zitting wordt gehouden van 8.30 - 12.00
uur, zoals voorheen in "Ons Huis".

Indien gewenst kunnen vooraf telefonische afspraken worden gemaakt.
Daarvoor kan gebeld worden 05750 -13440.

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

Ruurlo 05735-2314 ALUMINIUM
JALOUZIEËN
breed 150,
hoog 150 62,-
IDEM
250 breed,
180 hoog. . 106,-

ZEER SNELLE
LEVERING

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN

breed 200,
uitval 110 .

N. Klasse zonwering
IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,

425,

SUPER
nog weer goedkoper, dan
u denkt.

KEUNE
Nijverhèidsweg 4, Vorden

Jonge Hooghoudt 12,25
Bessen-genever DE KOREN AER 9,75

Whisky QUEEN ELIZABETH 11,95
London Dry Gin 10,95
WIJNEN:
Corbières
VIN ROUGE DU MIDI Van 4,95 voor 3,95

Zeiler Schwarze Katz uter 6,95
Wiltinger Scharzberg
1976AUSLESE

Slijterij - Vinotheek

SMIT
8,95

Auto-cross te Keijenborg
op zondag 27 augustus 1978 aanvang 13.00 uur
Terrein: t/o HOTEL "DE EIKEBOOM" Ruim 125 deelnemers in verschillende klasse

Tevens voor
lderwerk

grenen rabatdelen


