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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag l maart zal de direkteur van het postkantoor, de heer G. J. Wolters 7\\n
40 jarig jubileum bij Tante Pos herdenken. Voor deze mijlpaal wordt hem door het
personeel een receptie aangeboden in zaal Smit. De thans 58 jarige heer Wolters
begon -/\}n loopbaan bij de PTT in zyn geboorteplaats Deventer op l maart 1939.
Vertelt de heer Wolters over die beginperiode: "Al was de oorlog een jaar later in
volle gang, toch hebben we in Deventer tot medio '44 gewoon door kunnen draaien.
Tot aan D-Day toen was het gebeurd".

Met de handen over elkaar gaan zitten
vv'us er echter niet bij. De heer Woiiers
maakte zich toen verdienstelijk door
kindertransporten voor het Rode Kruis
te gaan verzorgen. Deze veelal uitge-
hongerde kinderen werden op boeren-
wagens via Holten naar Delden gebracht
waar ze her en der onderdak kregen.
"Wij gingen dan vanuit Delden weer op
de fiets met de houten banden naar
Deventer terug", zo zegt Wolters die aan
deze hulpvaardige periode nog een
andere prettige herinnering bewaard.
Op het opvangcentrum van het Rode
Kruis leerde hij namelijk zijn echtgenote
kennen.

Vakbondswerk
Na de oorlog pakte de heer Wolters de
draad bij de PTT in Deventer weer op.
Tot l maart 1954 was hij werkzaam als

adjunkt kommies. In 1954 trok hij naar
Zwolle waar hij de funktie "begrotings-
budgettering en statistiek" kreeg toebe-
deeld. "Meer een papieren funktie, ik
zag dit ook niet zo zitten". In 1958
keerde Wolters naar Deventer terug. Tot
augustus 1958 bekleedde hij hoofdza-
kelijk de funktie chef geldzaken. Onder-
tussen had de heer Wolters liefde opge-
vat voor het vakbondswerk. Onder
andere volgde hij de lessen op de
centrale kaderschool van het NVV. In
Deventer was hij in zijn vrije tijd
sekretaris van de ABVA een afdeling die
1200 leden telde. Doordat hij op gegeven
moment wat kalmer aan moest doen (de
heer Wolters was vanwege hartklachten
een jaar uit de roulatie) kwam aan het
vakbondswerk noodgedwongen een
eind. Vandaar ook eigenlijk min of meer
de sollicitatie naar de funktie van direk-

teur van het postkantoor te Vorden. Op
44-jarige leeftijd werd hij als zodanig
benoemd. Niet alleen zwaait hij de
scepter over "de jongens" in Vorden (20
man) maar ook over de postkantoren te
Borculo, Hengelo en Ruurlo (totaal circa
65 man). Het is de heer Wolters altijd
goed gevallen in Vorden. "Anders was ik
al lang weggeweest", zegt hij simpel.

"Bouwpastoor"
In de afgelopen veertien jaren voelde hij
zich, zoals hij het zelf uitdrukt, een soort
bouwpastoor. Verklaart hij: toen ik hier
kwam was het postkantoor op de plek
waar nu Draayer zit. Daarna zes jaar op
het Hoge waarna IVi jaar geleden het
huidige pand betrokken werd. In die
beginjaren werden ook nieuwe kantoren
in Borculo en Hengelo in gebruik
genomen. Het einde van de* "bouwperio-
de" is nog niet in zicht want zodra hij
een ander huis heeft (de familie Wolters
woont boven het postkantoor) dan wordt
het huidige pand opnieuw verbouwd.
Het woongedeelte zal dan tot cantine
worden "omgebogen" terwijl er voorts
enkele kantoren bij zullen komen.
Het arbeidsklimaat voor PTT employees
in Vorden noemt de heer Wolters
gunstig. "Bij mijn komst in Vorden trof
ik jong personeel aan. De personeels-
opbouw bleef gunstig. In al die jaren heb
ik vrijwel nooit rechtstreeks personeel
aangenomen". Dat hij een goede ver-
standhouding met zijn personeel heeft
bewijst wel de receptie die "de jongens"
hem aanbieden. Wat zijn inbreng bij de
PTT betreft, hierover merkt hij op: "in
de eerste plaats moetje rekening houden
met de belangen van het publiek, punt
twee het personeel en punt drie met het
PTT-bedrijf zelf". Niet alleen zal de
heer Wolters deze week jubileren ook
het Postkantende Vorden "jubileert".
Het postkant^^bestaat namelijk 125
jaar zo wist de heer Wolters ons te
vertellen.

Geslaajjden EHBO
GeorganiseerJ^^>r de afd. Vorden van
de EHBO werden in het dorpscentrum
de examens afgenomen voor het Een-
heidsdiploma EHBO. De volgende kan-
didaten slaagden: mevr. M. Berenpas,
mevr. L. J. Knook, mevr. H. G. A.
Sncllenberg, mevr. de Rozarie, mej.
A. T. H. Hartman, mej. A. J. M.
Schotsman, mej. E. Vriezen en de heren
H. W. Esselink, G. Nieuwenhuis. A. J.
Jansen, M. G. Zeegers, J. A. Pelgrum,
D. Pardijs en B. A. A. Helmink. Twee
kandidaten moesten worden afgewezen.
De examens werden afgenomen door
dokter Mignon uit Zutphen en kader-
instrukteur Bongers, eveneens uit Zut-
phen.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

't Hoge Schooldamkampioen Oost-
Gelderland

De Basisschool 't Hoge werd vorige week schoolkampioen van het Distirct
Oost-Gelderland. Een mooi resultaat zoals we reeds vorige week hebben vermeld.
We beloofden toen dat we dez^feek de foto zouden plaatsen omdat deze te laat
was binnengekomen.
Redaktie

Raad wil nadere tijdsplanning aanpak
verkeersonderzo|k
Tijdens een vorige vergadering is aan het college van B&W opgedragen kontakt op
te nemen met stedebouwkundige van Droffelaar om een plan te maken het
verkeersonderzoek in Vorden moet worden aangepakt en hoe de bevolking erby
ingeschakeld dient te worden.

Zowel de heer J.F. Geerken (CDA)
alsmede A. Ploeger (P.v.d.A.) wensten
in feite nu al wat meer "aktie" dat wil
/.eggen de heer Ploeger zou gaarne de
t i jdsp lann ing willen weten en in welke
fase één en ander wordt ingedeeld. Hij
drong er bij de heer Vunderink opaan de
raad nader via een brief te informeren.
De voorzitter zegde dit toe. "Wanneer
uit het onderzoek nieuwe elementen
zullen voorkomen zullen we het de raad
mededelen", aldus de heer Vunderink

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.

Brandbeveiliging van agrarische ge-
bouwen |vervolg |
Nadat vorige week o.a. richtlijnen zijn
gegeven voor de brandbestrijding van
bedrijfsgebouwen in de landbouw, vol;
gen de/e keer enige aanwijzingen voor
de brandbeveiliging van dergelijke ge-
bouwen.

Bouwkundige maatregelen.
Muren, vloeren en daken.
Tussen opslagplaatsen van brandbare
stoffen, zoals hooi, stro e.d. en het
woongedeelte van een boerderij en/of
veestalling dienen brandwerende schei-
dingen te worden aangebracht. Een
gemetselde muur en/of een steenachtige
vloer is hiervoor een goede oplossing,
waarbij de dikte afhangt van het gebruik
van de aan beide zijden aanwezige
ruimten. De brandweer of het gemeente-
l i jk bouwtoezicht geeft daarvoor aanwij-
zingen. De muren tussen tasruimte en
overige ruimten moeten doorgetrokken
worden tot tegen de pannen. De aan-
sluiting van de muur aan de dakbedek-
king moet met specie worden gedicht.
Het is gebleken dat een kleine opening
funeste gevolgen heeft. Gordingen en
panlatten mogen ter plaatse van de
muur niet doorlopen. Vanzelfsprekend
moet het aantal deuropeningen, ook al
/i j n ze door brandwerende deuren of
branddeuren beschermd, tot een mini-
mum worden beperkt.

üe aanslui t ing van de woning aan de
bedrijfsgebouwen verdient extra aan-
dacht. Bij een direkte aansluiting geldt
het/elfde als bij de aansluiting van tas-
ruimte aan overige ruimten. Wordt de
aansluiting via een tussenlid met plat-
dak gemaakt, dan dient dat platte dak
in elk geval van steen of beton te zijn
gemaakt . Hen van de tegenover elkaar
gelegen muurgedeelten boven het dak
van het tussenlid moet "blind" zijn.
Heeft het tussenlid een pannendak dan
zouden wij hieronder graag een zolder
zien. samengesteld van steen of beton.

In de muren tussen dit tussenlid en de
bedr i j f s ru imten mag slechts één deur
voorkomen (brandwerenden zelf slui-
t end) . Behalve de genoemde konstruk-
tieve richtlijnen dient men het gebruik
van brandbare materialen zoveel moge-
l i jk te beperken. Vooral in bedrijfsruim-
ten die verwarmd moeten worden. Daar-
bij vooral ook aandacht te besteden aan
de dakkonstrukties. Voor de dakbedek-
king en isolatie gebruik te maken van
onbrandbare of moeilijk ontvlambare
materialen. Kunststoffen (plastic) kun-
nen gevaarlijk zijn ook al zijn ze on-
brandbaar , door het smelten bij brand.
Vee kan door de hete druppels verwond
worden en de brand kan door de hitte-
werking worden verspreid.

Brandwerende deuren en luiken.
Aan deuren en luiken in brandwerende

scheidingen dient speciale aandacht te
worden geschonken; deze dienen van
een brandwerende en zelfsluitende kon-
struktie te zijn. Een deur met voldoende
brandwerendheid kan gemaakt worden
dooreen normale houten deur tweezijdig
te bekleden met Pical-, no-branda- of
asbestoluxplaat (dik 6 tot 8 mm). Dit
plaatmater iaa l moet met 5/8 duims
schroeven worden vastgezet. Vindt men
het hierboven aangegeven plaatmate-
riaal niet sterk genoeg, (het is wreinig
stootvast), dan kan men er nog een plaat
asbestboard op aanbrengen. Deze plaat
dient dan alleen om het brandwerend
materiaal tegen beschadigingen te be-
schermen. De sponning in het kozijn
moet minstens 2.5 cm diep zijn. Hier-
mede voorkomt me lekvlammen. Verder
is het nodig de deur goed passend af te
hangen. Momenteel gebruikt men vaak
asbest cement of asbestboard. Dit mate-
riaal is echter waardeloos, omdat het bij
grote verhi t t ing kapot springt.

Men kan de houten deur ook bekleden
met asbestvilt dik 3 mm (asbestvilt
spring bij verhitting niet). Deze laag
vervolgens beschermen door gegalvani-
seerd plaatijzer (dik 0,5 to 1,5 mm). Bij
de/e konstruktiemethode kan men ook
de zij-, onder- en bovenkant van de deur
bekleden. De veer of deurdranger, waar-
mee de deur zelfsluitend wordt gemaakt,
moet zodanig zijn uitgevoerd dat hij

moeilijk buiten werking kan worden
gesteld. Ook een schuifdeurkonstruktie
kan een goede beveiliging geven. De rail
daarbi j hellend te maken, zodat de deur
van/elf weer dichtschuift. Er dient op te
worden gelet dat de deur in gesloten
stand goed tegen de aanslagen sluit en
branddoorslag door kieren wordt voor-
komen.

Kompartimenten
De schaalvergroting speelt in het boe-
renbedrijf een belangrijke rol. Dat er
grotere eenheden komen is daardoor
begrijpelijk. Uit het oogpunt van brand-
veiligheid is het gewenst in grote ge-
bouwen ook één of meer brandwerende
scheidingen aan te brengen, waardoor
het gebouw in zogenaamde komparti-
menten worden verdeeld. Indien dit voor
de bedrijfsvoering overwegende bezwa-
ren met zich meebrengt, kan in sommige
gevallen alleen het bovenstuk van derge-
li jke scheidingen worden aangebracht.

Daardoor \ \ordt weliswaar geen brand-
wering verkregen, doch wel een (gedeel-
telijke) rookwering, daar de rook zich
boven eerst tussen de schotten verza-
meld. Uit naastliggende kompartimen-
ten kan dan b.v. nog vee worden gered.

In een vervolg-artikel zal nog één en
ander worden verteld over het gebruik
van flessengas e.d.

die eraan toevoegde dat de bevolking
ook /eer zeker op de hoogte zal worden
gebracht hoe zij bij de inspraak betrok-
ken zal worden.
De raad besloot deze avond om ƒ
97.364.- beschikbaar te stellen aan de
Stichting Openbare bibliotheek en lees-
zaal te Vorden. De heer C. Chr.
Voerman (CDA) kreeg desgevraagd van
wethouder Lichtenberg te horercdat het
bestuur geleidelijk aan de norm (18.800 .
banden) tot stand wil brengen. Men
denkt aan een termijn van drie jaar.
Momenteel heeft de bibliotheek 14.800
banden. Op de vraag van de heer
Voerman wat de behoefte van de Vor-
clense bevolking is kon geen antwoord
worden gegeven. Wethouder Lichten-
berg zal dit met het bestuur van de
bibliotheek bespreken evenals een op-
merking van de heer G.J. Bannink dat
de kontributie van een tientje (thans ƒ
12.-) aan de lage kant is. Hij zou dit
bedrag graag opgeschroeft zien. Een
mening die niet werd gedeeld door de
P.v.d.A. leden Bosch en van Tilburg,
die de kontr ibut ie gaarne zagen afge-
schaf t . De heer Mr. W.A. v.d. Wall
Bake (VVD) zei in zijn functie van
voorzitter van de Stichting Leeszaal en
Bibliotheek dat de opmerkingen uit de
raad nader zullen worden bestudeerd.
Voorts werden de exploitatievergoedin-
gen van de bijzondere scholen en bijzon-
dere kleuterscholen vastgesteld, terwijl
33 mille werd uitgetrokken voor het
verder bouwrijpmaken van de bestem-
mingsplannen Kranenburg; Medler-Tol
en het Industrieterrein.

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

MAATSCHAPPELIJK w u K K
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129; Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur. Tel.
05753-2345.

POLITIE

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

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 4 maart 10.00 uur Ds. J. C. Kra-
jenbrink, Jeugddienst m. m. v. zang- en
muziekvereniging Markelo.
19.00 uur Ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra.
19.00 uur Ds. W. v. d. Kooy, Lochem.

R. K. KERK VORDEN

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

R. K. KERK KRANENBURG

/aterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 -
13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Sterringa.
s. v. p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s. v. p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisarts van 9. 00-9. 1 5 uur .

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
B. J. Reintjes, Doetichem. Tel. 08340-
24006; E. J. de Vries-Reiligh, Neede.
Tel. 05450- 1 268.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand maart mevr. Takken-
kamp. Tel. 1422; Gaarne bellen tussen 8
en 9 uur.

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

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-
1778.

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

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden. Tel. 05752-2749

GEZINSVERZORGING
EN BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.30-
9.30 uur. Spreekuren leidster bejaarden-
hulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is van maandag t/m
vrijdag van 8.00-18.00 uur geopend.
/atcrdags, zondags, feestdagen en 's
avonds kan men aanbellen aan de
apotheekdeur voor recepten en spoed-
gevallen.

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220

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.

t

BRAND MELDEN

tel. 2222, b.g.g. 05700-13333



MARIJE
zusje van Jeroen
geboren op 22 februari 1979.

Hans Hulleman
Marianne Hulleman-

de Greef
Brinkerhof 46, 7251 WR Vor-
den.

Voor de vele blijken van be-
langstelling, in welke vorm
dan ook, die wij hebben ont-
vangen ter gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijksfeest,
zeggen wij allen hartelijk
dank.

P. Rozie,
J. W. Rozie-Hondorp

De Wehme
Nieuwstad 32, Vorden

Hiermede willen wij hartelijk
dank zeggen aan al degenen,
die - op welke wijze dan ook -
ons zilveren jubileumfeest tot
een onvergetelijk feest hebben
gemaakt. Uw belangstelling
was hartverwarmend en heeft
ons een extra stimulans voor
de komende jaren gegeven.

Bestuur en leden
Vordens Toneel

FONGERS
Een merkfiets haalt u bij

Barink, Nieuwstad 26
Uw tweewielerspecialist

Ook voor uw reparaties

Te koop: elektronisch orgel
met ritme box. 2 klavieren.
G. Eskes, Deldenseweg 7.

Fe koop gevraagd: in goede
staat verkerende poppenwa-
gen en een nog bruikbare
handnaaimachine.
Aanbiedingen: tel. 05752-
2273. Donderdag- + vrijdag-
avond van 20.00 - 22.00 uur.

Te koop: Konijnen Fooitjes.
Eikenlaan 13, Vorden

GAZELLE
trimfietsen
type toer de France

met 5 gang derailleur
gew. ca. 15.9 kg
/471,-rijklaar.

Bij
TRAGTER
uw fietsen-specialist.

Maandag 5 maart begint weer
de verkoop van

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

Onbetwist weer favoriet
voor dit seizoen.
Zweedse muilen om nooit
meer uit te doen.

36-46 89,-

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden.
Tel. 1342

Gevraagd: een bosarbeider,
liefst met ervaring motorzaag
en tractor.
Inlichtingen: G. A. Wesselink
DeSteege 15, Vorden
Tel. 05752-2422

Bejaarde gehandicapte doch
nog vitale dame zoekt hulp in
de huishouding en liefdevolle
verzorging voor 2 dagen per
week. Mooi landgoed tussen
Vorden en Ruurlo. Telefoon
05750 - 6650 vóór 15.00 of na
17.00 uur.

BRUINBROOD
van de echte warme bak-
ker in vele variaties,
steeds vers bij

„'t Winkeltje", A. G. Schu-
rink - Burg. Galleestraat 22,
Vorden-Tel. 1877.

Op donderdag 8 maart a.s. hopen onze ouders en
grootouders

R. BRETVELD
H. J. BRETVELD-HARMSEN

de dag te herdenken dat ze 50 jaar
getrouwd zijn.

GERARD-JANNY
H E N R I K E - R E I N I

Februari 1979
Berkendij k 2, Hengelo (Gld.)

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

Nog geheel overwacht is na een langdurige ziekte van
ons heengegaan mijn lieve vrouw en onze zorgzame
moeder

MARIA JOHANNA REGELINK
echtgenote van G. J. Schutte

op de leeftijd van 43 jaar.

Moge zij rusten in vrede

G. J. SCHUTTE
GERDIEN
ERNA
GERT JAN

Vorden, 25 februari 1979
Hengeloseweg 20

De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag
l maart om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.
Voorafgaande daaraan wordt om 12.00 uur een rouw-
dienst gehouden in de Hervormde kerk te Vorden,
waarvoor u beleefd wordt uitgenodigd.
Na afloop van de begrafenis wordt u verwacht in zaal
,,'t Pantoffeitje", Dorpsstraat 34, te Vorden.

Tot onze grote droefheid werd plotseling van ons
weggenomen mijn lieve man, onze lieve vader en opa

HENDRIK JAN WONNINK

op de leeftijd van 63 jaar.

Vorden: C. J. Wonnink-Nieuwenhuis
Eerbeek: J. W. W. Wonnink

R. Wonnink-van Leersum
Deventer: G. Zweverink-Wonnink

R. Zweverink
Borculo: C. Penterman-Wonnink

H. Penterman
Vorden: H. Schreers-Wonnink

R. Schreers
en kleinkinderen

Vorden, 27 februari 1979
Berend van Hack fort weg 42

De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 2 maart om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen
worden om 13.15 uur in het Rouwcentrum aan Het
Jebbink 4 uitgenodigd.

UITVOERING
CHR. MUZIEKVERENIGING
DRUMBANDEN
MAJORETTENKORPS

„Sursum Corda

Vrijdag 9 maart
muziek/show en cabaret

Zaterdag 10 maart
muziek/show en toneel

Zaterdag 17 maart
muziek/show en cabaret

Kaarten: gratis verkrijgbaar steeds 's avonds
van 7 tot 9 uur in het Dorpscentrum
op:
dinsdag 6 en woensdag 7 maart en
op dinsdag 13 en woensdag
14 maart.

Aanvang 19.30 uur Entree gratis

ledereen is welkom.

De werkgroep "Leefbaarheid Vorden"
heeft hiermede het genoegen U uit te nodigen

op 6 maart a.s.
in Bodega „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34,
Vorden

voor een dia-lezing van de Heer
G. J. van Roekei:
„Achterhoekse gebruiken
en gewoonten"

Aanvang: 20.00 uur precies Toegang gratis

/TicHTine
J l DORP/CEflTRUfn

Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Koffieconcert
(in de gezellige ontmoetingsruimte)

Zondag 4 maart 1979
aanvang: 11.30 uur

Medewerkenden:
LIDA DEKKERS-sopraan
LEIDAV. D. HEIDEN - blokfluit
o.l.v.
RUDI VAN STRATEN- clavecimbel

Kaarten
vanaf een half uur vóór de aanvang van de
voorstelling aan de zaal verkrijgbaar a f 3,50
p.p (kinderen tot 16 jaar f 2,50)
1 kop koffie is in de toegangsprijs begrepen.

Volkorenbrood
HET GEZONDSTE ETEN
EN NOG LEKKER OOK!

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Om te stelen??
Onze collectie in radio- en t.v.-
apparatuur is misschien om te stelen,
maar waarom zou u dit doen?
U mist dan de deskundige voorlichting
en ... wat nog belangrijker is... onze
vakkundige service. ^
Terwijl onze prijs-service verhoudir^P
beslist de moeite waard is.
Echter diegene die kwa prijs het onder-
ste uit de kan wil hebben, heeft aan ons
een slechte partner. , ^

Deze week speciale aanbieding in

K.T.V.
66 cm beeld - afstandsbediening en
z.g. beeld in beeld, d.w.z. U kijkt b. v.
naar Ned. 1 en volgt tegelijker tijd
Duitsl. 1 of de bewegingen van uw baby
op de kinderkamer.

Adviesprijs f 3220,-

Onze prijs

Draayers Shop Centrum
Raadhuisstraat 2 - Vorden

Gevraagd:

een opperman
AANNEMERSBEDRIJF

J. W. BIJENHOF s BOUW B.V.
Het Vaarwerk 1 - Vorden - Tel. 05752-1524

Brood, elke dag
voor iedereen.

Maar dan wel
brood van
de Warme Bakker.

WEEKENDREKLAME:

Krenten of Rozijnenmik
WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U - TEL. 1373

jos brink
franksanders
lucie de lange
henk bokkinga /piano

een heerlijke avond
van doorsnee tot musical

geschreven door
jos brink

rond liedjes van
annie m.g. schmidt

regie frank sanders

Donderdag 15 maart 1979 - aanvang 2O.OO uur

in het DORPSCENTRUM te Vorden
Kaarten te verkrijgen in het Dorpscentrum a f IO.—

Administratiekantoor Vorden B.V.
Dir. B. H. J. de Regt.

Ten gerieve van alle partikulieren, die geen zelfstandig
bedrijf uitoefenen, houden wij
SPECIALE ZITAVONDEN op het volgende adres:

VORDEN, Ruurloseweg 21 (tel. 05752-1485)
Dinsdag 6 maart
Dinsdag 13 maart
Dinsdag 20 maart
Dinsdag 27 maart

Speciaal op deze avonden van 19.30 tot 22.00 uur
zullen wij gaarne met U de gegevens bespreken
inzake het invullen van uw aangiftebiljet

INKOMSTENBELASTING 1978

RUURLOSEWEG 21 - VORDEN - POSTBUS 8 - TELEFOON 05752-1485

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Verkoop a.s. maandag 5 maart a.s.

10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinofheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropen overhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jon gen ssch oenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

W. VEENSTRA EN ZN - VMSSEVRD
Telefoon 1451 ENORME KEUZE
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Veelzijdigvoordeelvan
Vwo- kruidenier

Supermarkt Oonk,
Smidsstraat 2, Vorden.
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Carnavalsgeweld barstte los
over Vorden-Kranenburg
VEEL PUBLIEK BIJ GROTE OPTOCHT

De carnavaisvereniging De Deurdreajers heeft weer bezit genomen van Vorden.
Voo' de eenentwintigste maal in successie hebben de Deurdreajers het heft in
h a IKI n genomen onder de prominente leiding van prins Gerard de Eerste.

Vrijdags begon het feest al voor de jeugd
van de Vordense kleuterscholen. Prins
Gerard de Eerste, jeugdprins Mark,
president Hans en hun gevolg bezochten
eerst het Kinderdagverblijf van het Van
Hasseltpaviljoen (De Decanije). Daarna
ging het naar de kleuters op de Kra-
nenburg, de Nutskleuterschool De Kroe-
zestulp en als laatste De Vordering.
Overal was de stemming opperbest en
werd er lekker gehost en gezongen met
kleuters, Deurdreajers en onderwijzend
personeel. Iedereen kreeg nog een leuke
herinnering. De muzikale medewerking
verleende nu de uit zes man bestaande
Hofkapel.

Oudste en jongste
Zaterdagmorgen brachten prins, presi-
dent en dansmarietjes een bezoek aan de
oudste inwoonster van Vorden, de aan
't Hoge 38 wonende mevrouw A. Bloe-
mendaal - Mennink. Zij is 15 december
jl. % jaar geworden en stelde deze komst
erg op prijs. Uit handen van de prins
mocht ze een grote fruitmand in- ont-
vangst nemen. Daarna ging het naar
Brinkerhof 46, waar de familie Hulle-
man donderdag jl. werd verblijd met een
jeugdige telg, het dochtertje Marijke.
Als jongste inwoonstrr van de gemeente
kreeg zij een spaarpot met ƒ 11,11
terwijl de blijde moeder fraaie bloemen
werden aangeboden.

Overhandiging sleutel
Tegen half elf arriveerden bij het ka-
steel-raadhuis de prins en zijn gevolg in
grote gepavoiseerde wagens. Burgemees-
ter mr. M. Vunderink, vergezeld van
zijn beide wethouders de heren Bogchel-
man en Lichtenberg benevens gemeente-
secretaris de heer Drijfhout ontvingen
het hoge gezelschap in de boerderij, die
bij het kasteel is gelegen. De burge-
meester was verheugd dat hij een paar
dagen ontlast was van het besturen van
de gemeente want "deze rust komt ons

goed van pas". Hij deed enkele sug-
gesties aan prins Gerard ten aanzien van
het te voeren beleid: "Een verkeersweg
scheidt het noordelijk en zuidelijk ge-
deelte van de gemeente en wij streven
naar toenadering door een tunnel onder
de weg aan te leggen met inbegrip van
toiletten e.d. Met betrekking tot de
"buitenlandse" politiek van Vorden
streven wij met de buurgemeenten naar
meer sporthallen, schouwburgen en
zwembaden. Wij overwegen gebiedsuit-
breiding in de gewesten en in het diepste
geheim worden voorbereidingen getrof-
fen. De nieuwe vormen provincie Ijssel-
land komt ongeveer overeen met onze
gedachten ten aanzien van deze uit-
breiding". De burgemeester hing ver-
volgens de sleutel van de stad Vorden
om de hals van prins Gerard de Eerste
en wenste hem - na enkele wenken voor
het gebruik - veel plezier en wijsheid en
sterkte toe.

Onderscheiding
President Hans v.d. Linden was ver-
heugd da/t er "in dit gebouw" ook
besluiten worden genomen omtrent het
carnaval. Wij zullen ook op gepaste
w ij/.c gebruik maken van de bij de
invalswegen geplaatste borden. Aan de
heer A. Lichtenberg, die de zware taak
van wethouder van sportzaken op zich
had genomen werd vervolgens een Deur-
dreajersonderscheiding uitgereikt. In
zijn geestige maidenspeech vond prins
Gerard het plezierig om de taak van
prins Carnaval op zich te nemen. "Ik
voel me hier thuis tussen raad, burge-
meester en anderen. De prins vergeleek
de Vordense gemeente en zijn bestuur-
ders met zijn regering en zag veel punten
van overeenkomst. Hij had nog enkele
wensen ten aanzien van het ophalen van
grof vu i l en een centraal antenne-
systeem en bood deze voorwerpen in
verkleinde vorm aan de burgemeester
aan.

Op de parkeerplaats voor het dorps-
centrum werd vervolgens door de burge-
meester de symbolishce "Deurdreajer"
(houten carnavals-narrenfiguur) aan
tientallen ballonnen gehangen en opge-
laten; hij verdween in zuidwestelijke
richting. Tevens kozens de balonnen van
de jeugd, kleuters en kinderen van eerste
en tweede klas basisscholen het lucht-
ruim. Hieraan is een wedstrijd ver-
bonden.
Optocht
Zaterdagmiddag startte de grote optocht
vanaf de Enkweg. Er bestond hiervoor
dank zij het mooie weer grote belang-
stelling; er waren liefst 30 groepen,
waaronder ini^fcuelen, paren, wagens
en een zeventa^arumbands en muziek-
corpsen al of niet begeleid met mini- en
majorettes. Er waren zeer leuke creaties
bij; kinderen kwamen met Heidi en
Peter, Lang Jtt| de wintersport, de
Bumpers-sturnlIR, Bie ons op de boer-
derie. Bij de grote wagens viel vooral de
Grote Bloemkoole van André van Duin
op, evenals die van de voetbalvereniging
Vorden die haar "oude glorie" van stal
had gehaald in verband met het dit jaar
te vieren gouden jubileum. De Sv. Ratti
had een creatie naar het lied van Corrie
van Gorp "Ik heb een koe, een schaap
en een geit en een..." Enorme afme-
tingen had de wagen van de fam.
Wolsink-Kroeze Julianalaan met Val-
lende brokstukken en krijsende apen.
Het Vaarwerk kwam met een Kraam-
wagen en bood het publiek zelfs beschuit
met muisjes, krentewegge en toeters
aan. Daartussendoor liepen geheel in
het zwart gekleed en gesluierd de carna-
valsweduwen...
Hoogtepunten in de optocht waren de
wagen met Prins Gerard de Eerste, de
wagen met jeugdprins Mark en die van
het gevolg. Het was een lollige en vro-
li jke b .«e l : de stoet trok via enkweg,
Ruurloseweg, Dorpsstraat, Burg. Gal-
leestraat, 't lebbink, De Steege, Zut-
phenseweg, Dorpsstraat en Stationsweg.
De politie zorgde voor een juiste af-
zetting en verkeersomleiding.

Na de optocht bezochten prins en gevolg
enkele horecabedrijven en 's avonds de
Jeugdsoos in het dorpscentrum. Zater-
dagavond verplaatste het feest zich naar
de Kranenburg waar in de grote versier-
de prinselijke residentie zaal Schoenaker
en de feesttent een daverend begin werd
gemaakt met het carnaval 1979. Het was
er druk en gezellig en velen waren
gekostumeerd, waarvoor prijzen be-
schikbaar waren gesteld. Alles onder
prominente leiding van de prins en zijn
gevolg met muzikale medewerking van
de Prinsenkapel de Flamingo's.

Kindercarnaval
De Deurdreajers troffen het zondagmid-
dag met het weer, het was wel koud en
mistig maar het bleef droog en de wegen
op de Kranenburg waren sneeuwvrij.
Dezelfde optocht zaterdag door het dorp
trok was nu op de Kranenburg te zien
met daarbij vele gekostumeerde kinde-
ren. De jury had een moeilijke taak om
de mooiste prijzen toe te kennen. Met
gulle hand strooide men confettie en
serpentines.
In de grote feesttent werd hierna het
grote kindercarnaval gehouden. Het ge-
zelschap "Hocus en Pocus" bracht een
kostelijk kinderprogramma. Ook werd
de elfjarige Mark v.d. Linden geïnstal-
leerd tot jeugdprins Mark de Eerste. Hij
las de proclamatie voor en werd met luid
applaus begroet. De prinsenkapel De
Flamingo's bracht iedereen in de juiste
sfeer. Na afloop van de voorstelling wer-
den de prijzen bekend gemaakt van de
mooiste costuums en werd er lekker
gehost onder leiding van de jeugdprins
en prins Gerard en gevolg. In residentie
zaal Schoenaker zorgde Canon Ball dat
pa en ma en vele anderen ook de echte
carnavalssfeer proefden.

Uitslag karnavalsoptocht

Groep l grote wagens:!. Bloemkole,
443'/2 pnt; 2. Apenkolder. 431 Vi pnt; 3.
Kraamkamer van de Prins, 429 pnt; 4.
Boerenmeid, 418Vi pnt; 5. 50 jaar
voetbal, 394 pnt; 6. Wie het warken neet
eert is het schoap neet weert, 380 pnt.
Groep 2 middenwagens en grote groe-
pen: 1. Meine oma Fart motorrad im
Hiihnerstal. 388 Vj pnt; 2. Ambtenaar,
388 pnt; 3. karnavalsweduwe^^BSSVi
p n t ; 4. Van recht naar slecht, 362 pnt;
5. Bij ons op de boerderij, 348 Vi pnt; 6.
Bij ons thuis in de bunker, 337 pnt; 7.
Een ongeluk op wintersport. 320 pnt.
Groep 3 kleine wagens en enkefcuen: l
/onder motto, 389 Vi pnt; 2. BM^kole.
386 pnt; 3. Avondrust, 370 pnt; TT roep
aan de waslijn. 352 pnt; 5. Dik en dun,
350 pnt ; 6. Us eisen, 332 pnt; 7. Bumper
stumpers. 314Vz pnt; 8. Koe en de geit,
301 pnt; 9. Heidi, 295'/2 pnt; 10. Rodeo
op wielen. 276 pnt; 11. Liever met dit
stuk naar karnaval, dan met dat stuk
naar Libanon. 254 pnt.

PT«»C BURGERLIJKE,
STAND

Geboren: Marije Hulleman.
Ondertrouwd: J. Bordeaux en N. J. G.
Hands.

"Sursum Corda"
geeft 3 avonden
uitvoering
De chr. muziekvereniging "Sursum Cor-
da" geeft dit jaar 3 uitvoeringsavonden.
Aan deze uitvoeringsavonden zullen zo-
als gebruikelijk weer alle onderdelen
meewerken t.w. het muziekkorps, de
drumband en de mini- majorettes. In
verband met de overweldigende belang-
stelling die er de laatste jaren bestaat
voor deze avonden heeft het bestuur
besloten om dit jaar 3 avonden te orga-
niseren, en wel op vrijdag 9, zaterdag 10
en 17 maart. Om het geheel ordelijk te
laten verlopen en u van een plaats te
verzekeren worden er gratis entreekaar-
tjes uitgegeven op dinsdag 6, woensdag
7, dinsdag 13 en woensdag 14 maart en
verder zover de voorraad strekt op de
uitvoeringsavonden. Het beloven weer
mooie avonden te worden met voor elk
wat wils, met o.a. een optreden van het
muziekkorps met een tiental nummers
gevolgd dooreen optreden van de drum-
band met hun nieuwe instrumentarium
hetgeen ze voor enkele maanden terug
hebben gekregen.

Vervolgens zult u zien de mini- en majo-
rettes in hun nieuwe fleurige jurkjes die
weer een mooie show ten beste zullen
geven. Het programma na de pauze zal
op 9 en 17 maart verzorgd worden door
het Winterswijks cabaretgezelschap
"Hulzen Willem en ziene luu". U kunt
er verzekerd van zijn dat dit gezelschap
er voor zal zorgen dat de lachspieren
weer eens loskomen en u volop kunt

genieten van hetgeen zij bieden. Voor
hen die graag een mooi toneelstuk willen
zien is er volop gelegenheid op 10 maart,
want dan wordt het programma na de
pauze verzorgd door het Holtens toneel-
gezelschap C.O.C. Ook dit gezelschap
zal u weereen fijne avond bezorgen. De
muziekvereniging die thans uit ±50
leden bestaat en nog een 10 tal leer-
lingen heeft met daarnaast een 50 tal
leden van de drumband en majorettes Ibn
minirettes heeft nog steeds plaats voor
hen die ook graag toe willen treden i Is
lid van het korps. Bestuur en leden v ,n
"Sursum Corda" hopen dat velen, don i-
teurs en belangstellenden zullen konv n
en zijn er van overtuigd dat ze u weer
zullen laten genieten van een gevarieerd
programma van klank, kleur, show én
spel.

NCVB huldigde
mevr. de Vries
Tijdens een feestelijke jaarvergadering
van de afd. Vorden van de NCVB werd
mevr. de Vries door de presidente mevr.
Voerman in het zonnetje gezet voor het
feit dat zij reeds 40 jaar lid is van de
NCVB. "Mevrouw de Vries is een trouw
en meelevend lid. Zij woont in Hengelo
en trotseert weer en wind om alle avon-
den bij te wonen van onze afdeling",
aldus de presidente die mevr. de Vries
een bloemetje aanbood. Tevens werd op
de/e feestavond afscheid genomen van
een drietal bestuursleden. Mevr. Bolink,
de propagandiste die vanwege de beno ;-
ming tot diaken van de Geref. kerk haar
bestuursfunktie bij de afdeling heeft
moeten neerleggen. Zij kreeg als blijk
van waardering wat handwerkgerei aan-
geboden. Verder werd afscheid genomen
van penningmeesteresse mevr. Regelink.
Zij kreeg "Groot nieuws voor u" met
platen aangeboden.

Voor de afscheid nemende sekretaresse
mevr. de Klerk, die is benoemd tot
penningmeesteresse bij het gewest Gel-
derland, was er een attentie in de vorm
van een gravure van Zutphen. De drie
nieuwe bestuursleden mevr. Sneyers,
mevr. Gille en mevr. den Ambtman
werdn vervolgens door mevr. Voerman
welkom geheten.

Na het officiële gedeelte kregen de aan-
wezigen een toneelstuk voorgeschoteld
getiteld "De tante uit Amerika". Dit
stuk handelde over twee ongetrouwde
zusters die op gegeven moment bericht
krijgen dat een rijke tante uit Amerika
op bezoek komt. Om toch maar in hè
bezig van de erfenis te komen hebben zi
zich het huwelijk van een van hen en een
dochter gefantaseerd. Langs allerlei ver
wikkelingen komen zij in het bezig van
de erfenis, maar zij krijgen niet alles!
Het stuk werd goed gebracht, waarbij de
medespelenden na afloop bloemen in
ontvangst mochten nemen.

Goed bezochte
ledenvergadering
Sparta
Maandag jl. 26 febr. hield Sparta zijn
jaarlijkse ledenvergadering in zaal Es-
kes. Bij de opening zei de voorzitter dat
de heren wel door afwezigheid schitter-
den, daar er alleen damesleden aanwe-
zig waren. Na het voorlezen van notulen
en jaarverslag door de secretaresse
kwam het bespreken van het financiële
gedeelte. Dit gaf met inbegrip van sub-
sidie en eigen aktiviteiten toch nog een
nadelig saldo aan, 't gevolg hiervan is
dan ook dat een kontributieverhoging
niet uit kon blijbrn. De verhoging zal
ƒ 1.50 per kwartaal bedragen. Hierdoor
komt de kontributie voor leden tot 16
jaar op ƒ 17,50 per kwartaal en voor
leden van 16 jaar en ouder ƒ 22,50 per
kwartaal. De kontributie voor jazzgym-
nastiek blijft op ƒ 22,50 per kwartaal
staan.

Punt 8 van de agenda was de bestuurs-
verkiezing. Hierbij was mevr. Branden-
barg aftredend, maar herkiesbaar, en
werd door de vergadering weer herko-
zen. Aftredend maar niet herkiesbaar
was mevr. Bloemendaal. Dit vanwege
haar verhuizing naar Eefde. Erg jammer
en de voorzitter bedankte haar dan ook
voor het werk wat zij voor de vereniging
had verricht. Onder andere noemde hij
het aktief deelnemen aan de zeskamp en
het jureren buiten en in de vereniging.
Haar werd hierbij een enveloppe met
inhoud overhandigd. Mevr. Bloemen-
daal zei dat ze zich in ieder geval nog
beschikbaar stelde voor het jureren.

Bij 't agendapunt ingekomen stukken
werden de activiteiten voor dit jaar
besproken. De assistencursus l en 2

gaan nog wel door maar de datum is nog
niet bekend. Op 26 mei is de jeugd-
middag in Ruurlo. Op 5 mei huis-
vrouwendag in Terborg en Springwed-
strijden in Neede. Avondvierdaags van 6
t/m 9 juni. De jaarlijkse uitvoering
waarschijnli jk op 3 november. Bij de
rondvraag kwamen wat klachten van de
leden naar voren. Onder andere over de
vloer van de grote zaal in het Dorps-
centrum en ze zouden onder de les
gestoord worden door toeschouwers. Het
bestuur zal er aandacht aan besteden.
Een van de leden vroeg of er nog weer
eens aan vaardigheidsproeven mee werd
gedaan. De voorzitter antwoorde hierop
dat het dit jaar vanwege de uitvoering
niet kon maar volgend jaar zou het zeker
wel te realiseren zijn. De recreatieve
spelmiddag (lijnbal-volleybal) is op 22
september weer vanaf 's morgens 10.00
uur. Aan het einde gekomen van de ver-
gadering bedankt de voorzitter een ieder
voor de aanwezigheid en wenst iedereen
wel thuis . Hij gaf daarbij nog te kennen
het een goed bezochte en vooral zeer
animerende vergadering gevonden te
hebben.

C twon!

Het eerste damesteam van Dash doet
het goed in de bekercompetitie (natio-
naal. In de laatste bekerronde hebben zj
Jump uit Vaassen al aan de kant gezet.
De volgende ontmoeting zal zijn in de
Vordense sportzaal op 3 maart a.s. Dan
moeten zij het opnemen tegen een
tweede divisie-ploeg nl. Olympia uit
Soest. Deze ploeg bevindt zich
momenteel in de bovenste regionen van
de 2e divisie en wel op de 4 plaats.
Deze kluif zou voor de Dash-dames wel
eens te veel kunnen zijn, maar met
volledige inzet is het nog niet verloren.
Hopelijk, dat het publiek op de tribune
nog een handje kan helpen door de
dames aan te moedigen.

Dammen
Zaterdag werd in Hengelo sneldamwed-
sirijd gehouden van district oost voor
een finale plaats in Arhem om het
Gelders kampioenschap.
Uitslagen eerste klasse: 1. H. Kijkel-
kamp, Dinxperlo; 2. H. Huls Breeds-
broek; 3. J. Resewinkel, Dinxperlo.
Tweede klasse: 1. G. Heezen Dinxperlo;
2. J. Juriëns, Eibergen; 3. A. Plant,
Eibergen.
Bij de adspiranten werd het een Vorden-
se aangelegenheid: 1. J. Krajenbrink; 2.
A. Graaskamp; 3. G. Brummelman.
Hoofdklasse: 1. B. Smeenk, Ruurlo; 2.
G. v. Drumpt Doetinchem; 3. J. Rotte-
veel, Doetinchem; 4. T. v.d. Broek,
Eibergen.

Voor de onderlinge damcompetitie van
DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld. Senioren: Hoenink - H. Graas-
kamp 0-2; Slütter - Bruinsma 2-0; Huls-
hof - A. Graaskamp 2-0; Krajenbrink -
Lankhaar afgebroken; Sloetjes - Rossel
1-1; Breuker - Masselink 0-2; Wiersma -
Esselink 2-0. Doordat H. Reusink zijn
partij om het perskampioenschap van
district Oost won van Chr. v.d. Schaaf
uit Laren zijn Ruesink, v.d. Schaaf en
Vos gelijk geëindigd met 4 punten uit
drie partijen, zodat hier nog een barrage
nodig is.
Jeugd: J. Eggink - L. Stokkers 2-0; W.
Rietman - H. Hoekman 2-0; R. Bulten -
D. Hoekman 1-; B. Voortman - J.
Slütter 2-0; G. Brinkman - J. Dijk 0-2;
M. Bulten - H. Dijk 0-2; H. v.d. Kamer
- M. Bouwmeister 2-0; E. Brummelman
- E. Bruinsma 2-0; R. Brummelman - G.
Brummelman 0-2; J. v.d. Kamer - R.
Bouwmeister 0-2; B. Nuesink - R.
Mull ink 1-1; F. Rouwenhorst - E.
Hengeveld 1-1; N. de Klerk - A. Plijter
0-2; G. de Jonge - E. Jansen 1-1; B. de
Jonge - L. Stokkers 2-0; M. Bouwmeis-
ter - M. Boerkamp 2-0; R. Bruinsma -
G. Brinkman 0-2; H. Dijk - P. Eckringa
2-0; M. Bulten - E. Bruinsma 1-1; E.
Brummelman - E. Brummelman 1-1; H.
v.d. Kamer - R. Rutten 2-0; B. Nuesink
- B. de Jonge 0-2; J. Eggink - R. Mullink
2-0; F. Rouwenhorst - L. Stokkers 2-0;
M. Boerkamp - E. Hengeveld 0-2; M.
Bulten - W. Rietman 0-2; J. Dijk - R.
Bouwmeister 0-2; H. Hoekman - R.
Brummelman 2-0; J. Slütter - M. Bouw-
meister 2-0; E. Brummelman - H. Dijk
0-2; M. Bouwmeister - R. Bruinsma 0-2;
B. de Jonge - J. Slütter 1-1; A. Plijter -
G. Brummelman 2-0; N. de Klerk - G.
Brummelman 0-2.
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Jeugddienst, met zang- en muziekgroep
uit Markelo
u.s. 'Zondagmorgen 4 maart zal er een
Jeugddienst gehouden worden in de
Hervormde dorpskerk. Deze dienst zal
dan duidelijk in het teken staan van het
kind. Het jaar 1979 is immers door de
Verenigde Naties uitgeroepen tot het
jaar-van-het-kind. Een groepje kinderen
van de Zondagsschool en ook de Jeugd-
kerk /.al deze Jeugddienst bijwonen en
mee-maken. Verder zal gestart worden
met een alternatief adoptie-plan van
kinderen in de arme, derde wereld-
landen. Dit plan is opgesteld en grondig
voorbereid door de Stichting Oecume-
nische Hulp (S.O.H.) waarin vele ker-
ken in ons land helpend samenwerken.
Ja, vrijwel alle protestantse kerken in
ons land werken in deze stichting
samen. Het is een nieuw initiatief in het-
jaar-van-het-kind. We moeten, we wil-
len er met elkaar ook iets aan doen.
Praten alleen helpt niet. Het is de bedoe-
l ing het informatie-blad van de S.O.H.

iar i t i alle nadere gegevens vermeld
worden, bij de uitgang van de dorpskerk
uit te reiken. De bekende zang- en
mu/iekgroep uit Markelo hoopt zingend
en spelend aan genoemde Jeugddienst
mee te werken. Ds. Krajenbrink is
gevraag de/e dienst te willen leiden.
Liturgieën worden gestencild; mooie
liederen /.uilen gezongen worden en... er
/al niet te lang gesproken worden.
Iedereen, jong en oud, is zeer welkom
a.s. /ondagmorgen 4 maart in de dorps-
kerk. Er wordt a.s. zondag ook een

>i ) iuk l i ens t gehouden, waarin dan
hoopt voor te gaan Ds. Veenendaal.
Zendingsavond in de voorjaars-zen-
dingsweek.
Midden in de voorjaars-zendingsweek
van de Nederlandse Hervormde kerk (25
februari - 4 maart) hoopt de gemeente-
lijke /.endingscommissie van de Her-
vormde gemeente een zendings-avond te
houden en wel deze week donderdag l
maart, in "de Voorde", Kerkstraat 15.
De /endings-arts, dokter Hellemans
(verbonden aan de classis Zutphen)
hoopt naar Vorden te komen om ge-
noemde avond te vertellen over zijn werk
in Kameroen, Afrika (met dia's). Graag
geven we dit bericht nodigend door.
Iedereen is er zeer welkom.

Een snoer van gebeden...
Deze week, vrijdag 2 maart (in het begin
van de Lijdenstijd) zal een snoer van
gebeden de wereld omkransen. Het is
dan namelijk de Wereldgebedsdag. In
dit kader zal in onze gemeente een ge-
bedsdienst gehouden worden in de Gere-
formeerde kerk. Welkom is een ieder.

De aktie: Gast aan
tafel...
De NOVIB, de Nederlandse organisatie
voor internationale ontwikkelingssa-
menwerking, is deze weken gestart met
nieuwe aktiviteiten voor het jaar 1979
wat betreft de aktie: Gast aan tafel...
Vele gezinnen in ons land, ook in onze
Vordense gemeente doen reeds jaren
mee aan de/e aktie. die gericht is op
blijvende-voedsel-verbetering in de arme
landen. Om een paar getallen te noe-
men: het voorbije jaar steeg het aantal
deelnemende gezinnen van 95.000 naar
ruim 110.000. De opbrengst via de
spaarkartonnetjes was in het jaar 1978
ruim 7 miljoen guldens.

Dit jaar
Dit jaar 1979 richt de aktie zich nog
meer dan in het verleden op het kind.
Terecht. Het kind heeft immers vaak het
meeste te lijden door honger en armoe.
De genoemde aktie Gast aan tafel is nu
dit jaar sterk gericht op het nog zo jonge
en /.o arme Afrikaanse land Guinee
Bissau (waarvan 90% analfabeet was)
stond voor de loodzware opgave om
vrijwel helemaal uit-het-niets een mens-
waardig bestaan op te bouwen. De strijd
moest (uiteraard met vreedzame midde-
len; en u mag de D van vreedzaam ook
wel eens vervangen door een T) gevoerd
worden tegen honger, armoede, analfa-
betisme. Men kent daar nu scholen.
vooral voor de jeugd, waarin leren én
werken hand in hand gaan: 's morgens
werken op het land en 's middags leren
in de school. Door de geweldige inzet
van de bevolking b l i jk t , zo vermelden de
gegevens ons verstrekt door de NOVIB,
de/e onderwijs-aanpak op steeds meer
plaatsen succes te boeken: er wordt
voedsel verbouwd en er wordt geleerd
ook.

Hulp bl i jf t nodig
Maar deze opzet om honger en armoede
te bestrijden, kon en kan niet van de
grond komen zonder financiële hulp,
ook uit Nederland. Alleen met hulp, met
hulp ook van ons kunnen vele jongeren
ginds landbouwgereedschap kopen en
de nodige leermiddelen zich aanschaf-
fen.

Hoe?
Reeds enkele jaren doen ook Vordense
ge/.innen mee aan de aktie Gast aan
tafe l . . . (deze aktie draagt deze naam
omdat het immers in eerste instantie
duidelijk gaat om eten, om blijvende-
voedsel-verbetering). Deze gezinnen
hebben rechtstreeks contact opgenomen
met de NOVIB, afdeling Gast aan tafel"
Amaliastraat 5-7, 2514 JC Den Haag.
tel. 070-624081) óf ze hebben een spaar-
kartonnetje meegenomen uit de Her-
vormde dorpskerk, na de kerkdienst.
Ook dit jaar /.uilen na de kerkdienst op
de avond van de Biddag voor gewas en
arbeid (woensdagavond 14 maart)
spaarkartonnetjes en informatiefolders
graag uitgereikt worden. De spaarkar-
tonnetjes (gemakkelijk invouwbaar)
worden op tafel gezet tijdens de maal-
t i j d . Door er dan 40 cent in te doen, hebt
u een-gast-aan-tafel , draagt u bij tot de
nodige hulp voor de kinderen in Guinee
Bissau en voor andere projecten in
andere arme landen; projecten die alle-
maal liggen in de sfeer van landbouw-
scholen, landbouwprojecten, proefsta-
tions, landbouw-werktuigen enz. om zo
ter plaatse /elf te leren om het nodige
voedsel te verbouwen. De op de Biddag
voor gewas en arbeid uitgezette spaar-
kar tonnet jes worden dan graag weer
( g e v u l d ) ingezameld tijdens of na de
kerkdienst op de Dankdag voor gewas
en arbeid, woensdag 7 november.
Ook elders
Natuur l i jk kunt u ook elders genoemde
spaarkartonnetjes verkrijgen: recht-
streeks bij de NOVIB in Den Haag en
ter plaatse ook bij de Hervormde pre-
d ikan ten Ds. Veenendaal, Deldenseweg
2 en Ds. Krajenbrink, Ruurloseweg 19
en verder ook bij de koster van de
Hervormde kerk. de heer en mevrouw
Eggink. Kerkstraat 15.

Bedankt
We vinden het fi jn dat we in deze
aktie-weken via ons aller "Contact" deze
berichten aan u kunnen doorgeven. Dit
des te meer omdat ook u stellig graag
mee v ilt doen aan deze goede aktie:
Gast aan tafel.. . 'k Heb het gevoel dat
dit ook iets of alles te maken heeft met
de t i j d van het Kerkelijk jaar: vanouds
toch de vasten-tijd. We hebben gelukkig
genoeg. Soms zelfs meer dan genoeg.
I a ten we niet alleen aan ons zelf bli jven
denken ( ikke , ikke...) maar ook aan
anderen, vooral ook aan de kinderen,
onder i^er dit jaar in Guinee Bissau. Ze
hebbd^^aak honger. Ze willen het
samen overwinnen. Dat kan met onze
hulp. Ze willen daarvoor (want dat
moet) ook leren lezen en schrijven...
Kunnen / i j daarbij op uw hulp "reke-
nen. . . 2ï± Ds. J. C. Krajenbrink

Rij vereniging „De Graafschap" herdacht JQS Brink
ere-voorzitter W. A. van den Wall Bake
Tijdens de jaarvergadering die de Vordense rijvereniging ,,De Graaf-
schap" in zaal Smit sprak voorzitter Joh. Norde, tijdens zijn openings-
woord enkele woorden ter nagedachtenis van ere-voorzitter W. A. van
den Wall Bake. Door de vergadering werd een minuut stilte in acht
genomen.
Verder wees de heer Norde op één der
hoogtepunten uit het afgelopen vereni-
gingsjaar, n.l. de escorte van Prinses
Beatrix en Prins Claus, tijdens de feeste-
lijke opening van Kasteel Vorden. Ook
werd de tweedaagse wedstrijd in juni
door de voorzitter aangestipt.

Het ledental groeit gestadig, zo bleek uit
het jaarverslag van sekretaris R. Gr.
Nulend. Het aantal aktief rijdende
leden dat wekelijks gebruik maakt van
de overdekte rijbaan in de Coop. aan de
Stationsweg bedraagt momenteel 45.
Ondanks de barre weersomstandighe-
den kunnen de lessen nu gewoon door-
gang vinden.
Penningmeester W. Groot Nuelend liet
minder prettige geluiden horen. Hij
moest namelijk een tekort konstateren
van ƒ 2900,-. Dit tekort werd hoofd-
zakelijk veroorzaakt doordat een begin

is gemaakt met de vernieuwing van het
verouderde hindernismateriaal en door
de aanschaf van zadelzakjes die bij de
opening van het kasteel werden ge-
bruikt . Dit jaar hoopt het bestuur dit
tekort te dekken door enerzijds kontri-
butieverhoging, hetwelk door de leden
werd aangevraagd, en anderzijds via een
subsidieaanvrage.
Tijdens de bestuursverkiezing werden
de heren R. Groot Nulend en B.
Wunderink, die zich niet herkiesbaar
stelden, vervangen door G. Vlogman en
H. Spijkerman.
Zaterdagavond belegt de rijvereniging
haar jaarlijkse feestavond in zaal Smit.
De feestavond zal in het teken staan van
het 45 jarig bestaan. De toneelvereni-
ging T.A.D. uit de Wildenborch zal het
blijspel "Engeltje" opvoeren. Na
afloop is er bal verzorgd door het orkest
van de gebroeders Kamperman.

Fraktie Party van de Arbeid vindt boete
van 50 mille bij verkoop huizen te laag
De raad van Vorden ging dinsdagavond akkoord met een voorstel van B&W om
een boete in te voeren van 50 mille als kopers van grond hun nieuwe woningen
binnen v i j f jaar verkopen. Bij monde van fraktievoorzitter J. Bosch gaf de P.v.d.A.
te kennen tegen het voorstel te / i jn . De heer Bosch wees erop dat Vorden
mondjesmaat bouwgrond kri jgt toegewezen. "Wij willen graag betere waarborgen
voor langere t e rmi jn en bepleit u bij GS om meer woningen te mogen bouwen",
aldus de heer Bosch die de beete van 50 mille graag op honderdduizend gulden
gebracht zag.
De termijn van v i j l jaar zou hij graag op
10 jaar gebracht willen hebben. Voorzit-
ter Vunder ink en met hem het meren-
deel van de raad was van mening om
de/e verkoopvoorwaarden opnieuw te
be/ien wanneer de "modelvoorwaarde"
v a n de provincie en het gewest binnen is.
Voor 1979 werd in elk geval conform het
voorstel van B&W besloten.

Voor de tweede helft van 1979 heeft het
college gepland om 9 bouwterreinen uit
te geven. Thans zal echter worden
getracht deze bouwterreinen nu al te
gaan verkopen, zodat er dit jaar niet met
twee verschillende verkoopwaardebepa-
l ingen "gemeten" wordt. Voor het eerste
half jaar worden nl. al^Uiouwterreinen
ui tgegeven. Zoals cloo^^t college aan
de raad was voorgesteld wordt het
beroepschrift van architekt Wolbert uit
Hengelo ongegrond verklaard en boven-
dien om de heer Wolbert in zi jn beroep
o n t v a n k e l i j k te v'erkla^^De gemeente

had hem nl. een vergunning geweigerd
voor de verbouwing van een boerderij
aan de Galgengoorvveg. Volgens het
college betref t het geen verbouwing
maareen komplete nieuwbouw. De heer
Wolbert ging bij de raad in beroep met
zojuist genoemd gevolg. De heer B. van
Ti lburg ( P . v . d . A . ) vroeg /.ich af wanneer
gaat uitbreiding in nieuwbouw over?
Volgens Burg. Vunderink wordt dit toch
wel vr i j u i tvoer ig beschreven in de
n i e u w s t e overgangsbepaling". "Het is
wel moeil i jk om te /eggen zus of zo ligt
die grens", zo gaf hij toe. De heer van
Tilburg bracht vervolgens namens de
raad het gemeentelijk apparaa dank
voor hun werkvvij/e tijdens de gladheid-
bes t r i jd ing . Deze dank zal aan de dienst
gemeentewerken door wethouder Bog-
chelman worden "doorgespeeld". Overi-
gens de kosten van de gladheid in
Vorden zijn nog niet bekend zo kreeg de
heer H. Tjoonk (VVD) desgevraagd te
horen.

met cabaret
in Vorden
De organisatie van het Dorpscentrum is
er schijnbaar erg aan gelegen om een zo
goed mogelijk programma samen te
stellen met veel Nederlandse groothe-
den.
In een eerder stadium waren o.a. al Ivo
de Wijs met zijn cabaret en The Dutch
Swing College Band te bewonderen en
binnenkort zal ook Jos Brink samen
met zijn collega's Frank Sanders, Lucie
de Lange en Henk Bokkinga (piano)
zijn intrede in Vorden doen.
Met hun vieren vormen ze "Tekstpiere-
ment" en verzorgen ze op donderdag 15
maart a.s. een avondvullend
programma in de vorm van een musical-
achtig cabaret getiteld: "van wie zou dat
zijn..." Het hele programma is geschre-
ven door Jos Brink zelf gebaseerd op
liedjes van Annie M. G. Schmidt.
Voordat het echter zover is, is er op
zondag 4 maart eerst nog een koffie-
concert m.m.v. Lida Dekkers (sopraan)
Leida v. d. Heiden (blokfluit) en Rudi
van Straten (clavecimbel).
(zie verder advertenties in dit blad)

Vordens toneel gaat
jaarlijks 2 stukken
in studie nemen
Onder voorzitterschap van de heer H. J.
Holsbeeke hield Vordens Toneel een
goed bezochte jaarvergadering. De voor-
zitter bracht alle leden dank voor hun
inzet, waardoor het zilveren jubileum in
januar i jl. goed is verlopen. Uit het
jaarverslag van sekretaris/penningmees-
ter D. Tromp bleek dat Vordens Toneel
het afgelopen jaar in totaal acht keer is
opgetreden. Voorts maakte hij bekend
dat het jaar is afgesloten met een batig
saldo.

Bij de bestuursverkiezing stelde mevr.
W. J. Noorman - Werle zich niet her-
kiesbaar. In haar plaats werd mevr.
C. D. M. Slütter-Hulzebos gekozen. D.
Tromp, eveneens aftredend, werd bij
akklamatie herkozen. Het ligt in de be-
doeling dat Vordens Toneel jaarlijks
twee stukken in studie zal gaan nemen
zodat er zowel in het voorjaar als in het
najaar een uitvoering gegeven zal wor-
den. Begin april wordt in zaal schoen-
aker "Kontakt met Kootje" voor het
voetlicht gebracht.

Speciale aanbieding

BLACK EN DECKER
1700 Watt

HAAKSE
SLIJPMACHINE
1 jaar onvoorwaardelijke garantie. Nu . . .

Gebr. Barendsen
Zutphenseweg 15,
Vorden
Tel. 05752-1261

Adverteer in het weekblad Contact

nieuwe
l sleutel?
k

desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

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

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Alle soorten
bouwmaterialen In

•teen. kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuiien: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters,
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekking»
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
leer origineel,
handgemaakt.

Speciale
aanbieding van

keukens
Geopend: dagelijks tot 17.00 uur,

vrijdags tot 21.00 uur,
zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur

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

Bromfietsverzekering,
Haal voor l maart het

nieuwe plaatje bij de Rabobank.
Regel voor l maart Uw bromfietsverzekering

bij de Rabobank. U krijgt Uw nieuwe plaatje direktmee.
Klaar terwijl U wacht, gewoon een

kwestie van even Dohnhïinlf
binnenwippen! nOUUIIOIIIl

geld en goede raad
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Sigarenmaga/ijn
,,'T CENTRUM"
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Gratis
kleurvergroting
13 x 18 on 13 x 13
Bij afhalen o n t w i k k e l e n af-
druk werk .
DROGISTERIJ
De Olde Meulle
l a . \ . d . Wal, Dorpsstraat 9 ,
V 'o rden -Te l . 1301.

S tomer i j voor V'orden o.o.
Good Clean

chemisch re inigen bi j
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutpheiiseweg 2, V'orden
l nieke 1-dag-servire

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

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO E N TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

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

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

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Wat is tien cent?
ƒ 4,40 op 40 liter tikt aan
bij

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel . 1301

VOOfegi v*

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden.

Te koop: Wengè wandmeubel
incl. tv-plateau.
B. H. Lieverdink, Brinkerhof
40, Vorden.

Weekendreclame
appel carree's

„'t Winkeltje" - A. G. Schu-
rink - Burg. Galleestraat 22,
Vorden-Tel . 1877.

Drogisten]
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
k e u k e n k r u i d e n

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

„Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks f 17,-

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

^n deze eeuw van techniek zijn we veel gewend,
maar met een open haard energie besparen is toch
wel revolutionair.
H.C.I. brengt een gloednieuwe en
revolutionaire open haard op de markt. De achter-
wand van die open haard is in feite een verwarmings-
tank van dikwandig staal, waardoor het water van
de bestaande centrale verwarming stroomt.

Deze C.V. Cirkel Beluchtingshaard onttrekt haar
zuurstof niet aan de woonkamer, maar vanuit de
kelderruimte of direkt van buiten. Het voordeel
daarvan is o.a.:

a. geen zuurstofgebrek in de woonruimte.
b. geen condensvorming op de ramen.
c. geen ontregeling van de bestaande C.V.
d. geen stof en as in de woonkamer.

Deze open haard wordt onderdeel van de C.V.,
omdat de verwarmingstank achter de haai u wordt
aangesloten op de bestaande centrale verwarming
in huis.
Wordt de open haard aangestoken, dan zal de
thermostaat in de kamer de centrale verwarmings-
unit uitschakelen, zodra de temperatuur waarop de
thermostaat werd ingesteld, is bereikt.

Dan neemt de open haard de funktie van de
C. V.- ketel over en verwarmt tevens de overige
vertrekken in huis.
Dit kan een forse energiebesparing aan aardgas
of olie betekenen.
Deze haarden zijn ook uitermate geschikt voor het
verwarmen van een vakantiehuis, zonder dat de
traditionele C.V.- ketel wordt toegepast. Een
expansievat en pomp kunnen worden aan-
gesloten en dan beschikt men in dat vakantiehuis
over een volwaardige C.V.- verwarming.

Dit nieuwe en revolutionaire type open haard is
leverbaar als front-, hoek- (links of rechts) en
drie-zijden open haard. Deze open haard kan in
korte tijd worden ingebouwd en op de C.V. worden
aangesloten.
De afmetingen zijn 70 cm breed en 35 cm diep,
een zeer royale stookplaats.
Deze C.V. Cirkel Beluchtingshaard is van nut door:
1. direkte aansluiting op de dichtstbijstaande radiateur
2. direkte aansluiting van de hete retourleiding op de

C.V.-ketel
3. de combinatie met vloerverwarmingssystemen
4. de combinatie met verwarming door zonne-energie

C.V. CIRKEL
BELUCHTING

V
H.C. l BOUWCENTRUM

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

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

Alle facetten van de
hedentijdse schoenmode

treft u in de nieuwe^ollektie
voor zon en zomer bij Wullink
Kom dat zelf ook maar eens
met eigen ogen onKflbkken.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

Timmerlieden
gevraagd

BOUWBEDRIJF

GROOT ROESSINK B.V.
HENGELOSEWEG 9 - VORDEN

Mededeling
Speciaal voor de kleine gezinnen
is er nu een

wasaujomaat
met een inhoud van 2% kg droge was

die is voorzien van thermostaat
en programma klok.

Wast en spoelt automatisch
Regelt zelf de in^^elde temperatuur

Ideaal voor alle kleine wasjes.
Alleen verkrijgbaar bij

Draayer's Shop Centrum
Raadhuisstraat 2 - Vorden

Voor een prijs van

f 445,-
SPECIALE AANBIEDING!!

wasautomaat
Lavatrice FE 5 kg . . . . nu » D15I "

Tijdelijk
30% korting op

de tweede
Lovable

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V,
nzrmu

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Iel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Jazeker, want Lovable heeft nu tijdelijk
een dubbelpak. Tweemaal Free Dressed of

tweemaal Easy Life.
30% korting op de tweede.

Lovable*
Ter gelegenheid van de her-opening van onze zaak
geven wij t/m 3 maart

10% korting
in de vormvan textielcheque's

DE GROTE MATEN-
SPECIALIST

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

Deze aanbieding is verkrijgbaar bij:

VORDEN - TEL (05752) 1381

Dagblad TELEGRAAF
vraagt

bezorger(ster)
Goede verdienste + spaarloon

Aanmelden: Hr. Memelink, Almenseweg 15
tel. 1846.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493



Extra voordelige
aanbiedingen
Witlof At kwaliteit 1 70

Grote handsinaasappels
10 voor

Cox d'Orange "extra 2 kilo. 259

Worteltjes geschrapt 500 gram ..... «f U

Weekend-aanbieding BLOEMEN:

1 bos Hyacinten Z95

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

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

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Keikhotla.in 1
Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

De Gaikhorst 2, Warnsveld
Tel. 05750-22244

Belanghebbenden willen wij er nog
eens op attenderen dat door ons
elke vrijdag van 8 -12 uur

ZITTING
wordt gehouden te Vorden in het

DORPSCENTRUM

Desgewenst kunnen door de cliënten
daar ook de belasting-
aangifteformulieren ingeleverd worden,

Welkoop biedt
ruime keus...
kijk maar!
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WELKOOP VOORJAARSAANBIEDINGEN...
PRILLE LENTEPRIJSJES VOOR PERFECTE TUINGENOEGENS!

k/yif. Nieuw! Plastic groeifolie
i.p' [vL Pervistal transparante plastic folie
' /kff^^ met luchtgaatjes. Voor verbetering

van groei en bloei! Niet aanspan-
nen: groeit na plantenof zaaien mee met het
gewasen beschermt dit tegen hagel, storm en
regen, tegen ongedierte,
stof en zand.
Versnelt de opkomst, ^-^^-K^™,--^
verbetert het S^m&Miï
resultaat. 20 m2

(10x2m). Normale
prijs iér-Knalprijs

Harmonicagaas

Groen geplastificeerd, vierkant vlecht-
werk. Tegen weeren wind bestand.
Rolvan25meter, , , .
100 cm hoog, CXXX>
maaswijdte 50 mm,
draaddikte 2.7mm.
Welkoop
aktieprijs

k>j44*. Fort kruiwagen
, pfi ^^ Rondneuskruiwagen, 80liter
' jWf^ bakinhoud. Compleet met lucht

bandwiel 16"x4".
Normale prijs 10̂ 25 Knalprijs

m
'ff/3

frAAf*-. Bacotuinkassen...
t pT tV Gezonde groenten van eigen grond!
'xbf^?^ Kweek zélf groenten van eigen g rond... een

paarvierkante meter isal voldoende vooreen
geheel complete Baco tuinkas. Uiterst eenvoudig in elkaar
te zetten op balkenraam of aluminium fundering.
Vijf verschillende, complete uitvoe-
ringen, incl. glasen goten. Vele
extra accessoires zoals
automatische ventilatie-
ramen, schaduwgaas,
kweektafels.enz. Ideaal
voor de doe-het-zelf-
tuinder! Welkoop aktie
prijzen^
vanaf

Gekruist hekwerk
Gekruist sierhek, zeer solide uitvoering.
60 cm hoog.
Compleet met
2 regels en
1 paal.
Normale
prijs,3»r75
Welkoop
aktieprijs

Azobé vlechtscherm
Tropisch hardhouten vlechtscherm, zeer
decoratief. In de meest gevraagde
afmeting:
200x180 cm
Normale

Welkoop
aktieprijs

T/4
Rietplaat
Ideaal iri tal van tuintoepassingen:
winddicht, geluidwerend, geen inkijk.
Afmeting:
200x175 cm
Normale
prijsJUr-
Welkoop
aktieprijs

bij Welkoop!

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

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

sT©ncii~
pSpier

5,-
Formaat A4 - 80 grams

Per pak a 500 vel

dw
excl. btw

7250 AA Vorden. Postbus 22.
Nieuwstad 12. Telefoon 05752-1404.

Kies uit de nieuwe mode
bij Modecentrum Teunissen - Ruurlo

,, Koele " en,, warme'' kleuren
bepalen dit voorjaar
het modebeeld.

,, Warm is de naam voor alle nuances rood en geel

,,Koel is de naam voor alle tinten blauw en groen

Een grote en modieuze kollektie hangt bij
ons voor u klaar met alle nieuwe- en
modische aspecten.
Komt u vrij kijken en passen

HOUDT U WOENSDAGAVOND 21 MAART VRIJ
Dan geven wij een ,,SPRANKELENDE"

voorjaarsshow
in de ,,Luifel" te Ruurlo.

adverteren

doet

verkopen

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden

Tel. 05752-2675

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

Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken,

foto 's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

passe-partouts.
Museum en on t spiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

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

Vorden - Ridderkerk
Dieren

OPENHAARD
BLOKKEN

Branden + 2'/2 uur.
ƒ 2,85 per stuk

KEUNE
Nijverheidsweg4, Vorden.

v**l

ROWDIES
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

RUESINK RUURLO
Wij hebben steeds voorradig door inruil alle types Citroen van bouwjaren '72 tot '79, zoals:
CX-benzine en diesel - GS en GS Break, ook met LP.G. installaties, LN, AMI, Dyane en 2CV6
en diverse andere merken, zoals:

Opel Kadett City 1973
Opel Ascona 1974
VW Golf Diesel 1977
Mitsubishi 1973
Alfa Romeo + LPG 1975
Datsun 120Y Coupé 1974
Austin Allegro 1976

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

Austin Mini 1975
Renault 16 TS 1975
Simca 1100 1973/1975
Simca Rally 1975

TANKEN EN LATER BETALEN
DAG EN NACHT TANKEN

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


