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Europese onderscheiding voor oud-verzetsman Spanhaak
Dezer dagen werden twee Nederlanders onderscheiden met het „Croix du Combat-
tant de l'Europe". Een door de Raad van Europa erkende onderscheiding die vlak na
de Eerste Wereldoorlog werd ingesteld voor oud-strijders.
De heer B. H. Doppen, voorzitter van de Confédération Europienne des Anciens
Combattants afdeling Nederland, reikte de orden uit. Dit gebeurde aan Freule E. A.
J. van Citters uit Eefde en de heer W. Spanhaak uit Vorden ten huize van laatstge-
noemde. De versierselen werden opgespeld door de heer W. A. van de Wall Ba-
ke, oud gewestelijk kommandant Binnenlandse Strijdkrachten.

Het onderscheidingsteken bestaat uit drie
in elkaar gevoegde kruisen, die de eenheid
van de westelijke beschaving symboliseert.
Het wit verzinnebeeldt de vrede, het rood
verwijst naar de offers van de gevallenen,
gedeporteerden en verminkten. Het goud
demonstreert de roem van hen die zich met
ere hebben ingezet voor de vrijheid van hun
vaderland en de medemens.

BESCHEIDEN
Wie gedacht mocht hebben dat oud-verzets-
strijders de borst vooruit steken om trots
te verhalen over hun heldendaden in de oor-
log, komt bedrogen uit. Althans zo ervoeren
wij één en ander bij Willem Spanhaak uit
Vorden. „Het is wel aardig zo'n onderschei-
ding, publiciteit hoeft voor mij echt niet",
aldus Spanhaak die onze fotograaf onver-
richterzake naar huis terug liet gaan.
Heel voorzichtig, zichzelf telkens onderbre-
kend met de opmerking „nee ik zeg het
verder niet", kwamen we toch nog iets uit
de mond van Willem Spanhaak te weten.
Het gezegde „bescheidenheid siert de mens"
is op hem beslist van toepassing.
„Hoe kom je in het verzet." Eigenlijk van-
zelf. Ik moest de kuierlatten nemen, ont-
vluchtte Zwolle en kwam terecht bij jacht-
opziener Gerrit Vosselman. Hier ben ik te-
samen met nog enkele anderen zoals de
heer W. A. van den Wall Bake ruim twee
jaar ondergedoken geweest. En omdat je
toch wat om handen wilde hebben, kwam ik
eigenlijk vanzelf bij het verzet terecht.

In Vorden was op dit gebied een aktieve
groep werkzaam. Mannen als Steven Ha-
verkamp, Gradus Lebbink van het Onstein,
Ten Hennepe, dat waren kerels die nergens
bang voor waren", aldus Willem Spanhaak.
Met zeer veel respekt in zijn stem noemt
Spanhaak de naam Mina Vosselman, echt-

genote van de zojuist genoemde jachtop-
ziener Gerrit Vosselman. „Mina Vosselman
verzorgde ons met ,,knijp in het hart". Zij
wist dat wij dingen deden die de Duitsers
ons niet in dank afnamen. We waren bij
haar voor vijf gulden in de kost. Weet je,
zo vervolgt Spanhaak, we wisten van el-
kaar niet eens wat we deden. Zoiets hang
je niet aan de grote klok."
Het beste bewijs hiervan werd wel geleverd
toen de 93-jarige Van de Wall Bake de ver-
sierselen opspelde en het kleine gezelschap
na de plechtigheid nog wat napraatte.
„Gunst Willem, ik wist helemaal niet dat
jij dat en dat gedaan hebt", zo zei de heer
Van de Wall Bake. En dat na dertig jaar!
Veel kwamen we verder niet te weten over
het werk van de verzetsstrijders. Wel werd
duidelijk dat Willem Spanhaak een „mees-
ter" was in het jatten (zoals hij het zelf
uitdrukte) van Duitse dokumenten. Zelf
reisde hij in een Wehrmachtskoupé, omdat
op zijn Ausweiss trots stond vermeld Jacht-
aufsichtsherr in Dienst von Wehrmacht.
Gestolen bij de Ortskommandant in Zwolle,
zo zegt Willem Spanhaak lachend. Op zijn
Nederlandse dokumenten kwam uiteraard
de naam Spanhaak niet voor. Hij ging in

deze oorlogsjaren door het leven als Wil-
lem Spijkerman.
Dat er moed voor nodig is om werk in het
verzet te doen, behoeft nauwelijks betoog.
Willem Spanhaak zegt hierover: „Moed is,
met een broek vol dingen doen die je niet
durft, maar desondanks wel doet".
Eén opmerking moet Willem Spanhaak met
betrekking tot de herdenkingsdagen van de
gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog nog
van het hart. Zegt hij: „Op deze herden-
kingsbijeenkomsten zul je weinig oud-ver-
zetsstrijders zien, omdat verzetsstrijders de
gevallenen elke dag herdenken!"

„De olden telt niet meer met
b Schoenaker

l april
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GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag, t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur «n

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. I. Bannlnk: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Aan de orde komt het volgende:

1. Bepalingen omtrent kappen van bomen,
struikgewas, etc.

2. Gevaar drijfzand bij zandafgraving aan
de Larenseweg.

3. Het uitlaten van honden.
4. Het afbranden van bermen.
5. Verwijderen/snoeien van beplanting op

uitzichthoeken.

Ad 1. Bepalingen omtrent kappen van
bomen, struikgewas, etc.
Als u iets wilt kappen uit een bosje van
meer dan 10 are of uit een rijbeplanting
van meer dan 20 bomen, dient u hiervan
melding te doen bij Staatsbosbeheer, Gilde-
meesterplein l te Arnhem. Wilt u daarente-
gen kappen uit een houtopstand van 10 are
of minder dan wel uit 20 bomen of minder,
dan doet u een aanvraag om een kapver-
gunning bij de gemeente.
N.B. Staatsbosbeheer geeft geen kap ver-
gunning meer sinds 1962 !
Als men via een formulier kapmelding doet
dan krflgt men van Staatsbosbeheer een
ontvangstbevestiging van die melding, het-
geen echter geen vergunning tot kappen
betekent. Een afschrift van die ontvangst-
bevestiging gaat naar de betreffende ge-
meente; dit papier kan dienen als aanvraag
voor een kapvergunning.
Staat de houtopstand binnen de bebouwde
kom dan dient - onverschillig hoe groot die
opstand is - een aanvraag om kapvergun-
ning bij de gemeente te worden aange-
vraagd.
Indien u gaat kappen, omdat het hout kap-
rflp is of het gaat om verbetering van de
opstand en bent u van plan te herplanten,
dan moet dit volgens de Boswet binnen 3
jaar plaatsvinden.
Gaat het plantsoen dood dan moet u steeds
weer opnieuw inplanten. Was het uw be-
doeling de opstand te ontginnen dan doet
u er goed aan - indien de te vellen houtop-
stand -onder de werking van de Boswet valt
- Staatsbosbeheer en de gemeente van te
voren te vragen of er gerede kans bestaat
dat u ontheffing krijgt van bovengenoem-
de herplantverplichting. Het zal u inmid-
dels duidelijk zijn geworden dat Staatsbos-
beheer nooit iemand toestemming geeft om
te kappen maar ook nooit iemand een kap-
vergunning weigert. Staatsbos registreert
en adviseert alleen in deze.
Als u verzuimt melding te doen, overtreedt
u de Boswet. Als u kapt uit een opstand
van minder dan 10 are of 20 bomen of bin-
nen de bebouwde kom en u vraagt geen
kapvergunning bij de gemeente dan over-
treedt u de gemeentelijke kapverordening.
Na aanvraag om een kapvergunning kunt

u nog niet direkt kappen. U moet eerst in
het bezit zyn van de kapvergunning. Het
verbod van kappen zonder vergunning
geldt niet voor:
a. wegbeplanting en één-rijige beplantin-

gen op of langs landbouwgronden beide
voor zover bestaande uit populieren of
wilgen;

b. vruchtbomen en windschermen om
boomgaarden;

c. kerstboomkultuur (tot 12 jaar) staande
op daarvoor bestemde terreinen;

d. kweekgoed.
Vrijgesteld van melding ingevolge de Bos-
wet (dus wél aanvragen bij de gemeente
zijn:
e. Italiaanse populier, linde, paardekastan-

je en treurwilg.
Tenslotte zij vermeld dat u er het beste
aan doet - alvorens te gaan kappen - even
bij het gemeentehuis (afdeling II) langs te
lopen om te vragen of u al dan niet een
vergunning nodig hebt.

Ad 2. Gevaar dryfzaml by afgraving aan
de Larenseweg
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat het le-
vensgevaarUJk is, zich te begeven achter de
afrastering van de zandafgraving aan de
Larenseweg, aangezien er t.g.v. afgraving
dryfzand is ontstaan. Het is in het belang
van uw veiligheid en van die van uw kin-
deren^) daar niet te komen.

Ad 3. Het uitlaten van honden
Nogmaals worden hiermee alle hondenbe-
zitters er op gewezen dat voorkomen dient
te worden, dat hondenuitwerpselen terecht
komen op zeker niet daartoe bestemde
plaatsen als trottoirs, plantsoenen, wandel-
paden en kinderspeelplaatsen.
Van een hondenliefhebber mag toch ver-
wacht worden, dat hij/zij de hond op een
behoorlijke manier uitlaat zonder daarmee
andere mensen overlast te bezorgen. Het is
nooit de schuld van de hond dat uitwerpse-
len van honden op genoemde plaatsen te-
recht komen, maar de baas is hiervoor ver-
antwoordelijk.
De politie is gevraagd zonodig mensen een
bekeuring te geven, die hun hond op de
plantsoenen en speelplaatsen hun behoefte
laten doen.

Ad 4. Het afbranden van bermen
Gaarne willen wij uw aandacht vragen voor
het probleem van het afbranden van ber-
men.
Door dit afbranden van bermen wordt er
schade toegebracht aan in de bermen
staande bomen, struiken en planten. In bos-
rijke streken vormen bermranden boven-
dien een bedreiging voor aangrenzende of

in de nabijheid gelegen bossen en natuur-
terreinen. Voorts worden vooral in het
voorjaar vele jonge vogels en andere in
bermen levende of beschutting zoekende
dieren door het vuur gedood.
Volgens artikel 109 van de Algemene Poli-
tieverordening van de gemeente Vorden is
het verboden tussen l maart en l oktober
overjarige ruigten op terreinen, langs we-
gen, slootkanten, wallen of dijken af te
branden. Weliswaar kan het kollege van
burgemeester en wethouders ontheffing
verlenen van deze bepaling doch dit zal
slechts bij uitzondering geschieden. Slechts
indien iemand van mening is dat afbranden
van bermen enz. niet te vermijden is, kan
daarvoor dan een met reden omkleed ver-
zoek bij het kollege van burgemeester en
wethouders worden ingediend.

Ad 5. Verwyderen/snoeien van beplanting
op uitzichthoeken
Wij maken u er attent op, dat in dit jaar-
getijde hoog opgroeiende beplanting op uit-
zichthoeken van gemeentewege weer ge-
vaar (kunnen) opleveren voor het verkeer.
Derhalve wijst het gemeentebestuur de be-
langhebbende eigenaren van deze beplan-
tingen op de volgende bepaling van de Al-
gemene Politieverordening (artikel 27):
„Gerechtigden op beplantingen, aanwezig
op of langs andere dan rijkswegen en de in
artikel l van het Provinciaal Wegenregle-
ment Gelderland bedoelde wegen, zijn ver-
plicht op aanschrijving van burgemeester
en wethouders de naar hun oordeel voor het
verkeer gevaarlijk of hinderlijk geachte be-
plantingen binnen de bij die aanschrijving
gestelde termijn te verwijderen, dan wel de-
ze ten genoege van burgemeester en wet-
houders te snoeien."
Indien, in het eerste geval, niet zou worden
voldaan aan het gestelde in de aanschrij-
ving, dan zijn burgemeester en wethouders
bevoegd zelf de betreffende werkzaamhe-
den te (laten) verrichten, en wel geheel op
kosten van de overtreder.
Gezien het veronderstelde verantwoorde-
lykheidsbesef van iedereen hopen wij dat
dergelijke aanschrijvingen achterwege kun-
nen blijven en zal een ieder die beplanting
heeft die voor het verkeer gevaar teweeg
brengt, deze uit eigen beweging verwijde-
ren. Het is aanbevelenswaardig reeds bij
het planten rekening te houden met boven-
staande.

Artikel 145 van de Algemene Politieveror-
dening luidt:
,,Het is verboden heggen, struiken, bomen
of afrasteringen van prikkeldraad op kor-
tere afstand dan 50 cm te brengen of te
hebben."

Citroen
autoshow

OP VRIJDAGAVOND
EN ZATERDAG

Automobielbedrijf

A. RUESINK
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo

„De pil ... dat is een uutvlnding van de
duuvel" l april by Schoenaker

275e lid Ned. Bond
van Plattelandsvr.
Onder leiding van vice-presidente mevrouw
Harmsen-Groot Jebbink hield de afdeling
Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen in zaal Smit een bijeenkomst. De
vereniging kon deze avond het 275e lid in-
schrijven te weten mevrouw Visschers-Bur-
kink.
Vervolgens hield de hovenier J. Kettelarij
aan de hand van een dia-serie een aanvul-
lende causerie over de aanleg en onderhoud
van siertuinen.
Aan het eind van de avond herinnerde de
vice-presidente de dames er aan dat de
volgende bijeenkomst zal zijn op 6 april.

Jaarvergadering
bouw/hout NVV
Op de jaarvergadering van de bouw- en
houtbond NVV afdeling Vorden kon voor-
zitter^^ M. Eggink een behoorlijk aantal
leden^PIlkom heten. Uit het jaarverslag
van de' sekretaris bleek dat de afdeling
Vorden een aktief jaar achter de rug heeft.
Het financieel jaarverslag gaf aan dat er
een batig saldo is.
Naar ^^nlelding van een paar gehouden
leden^Bakties in het afgelopen jaar kon
worden meegedeeld dat een behoorlijk aan-
tal jonge leden kon worden ingeschreven.
Aan het einde van de vergadering werden
de leden attent gemaakt op de federatieve
kontaktavond waar men een behoorlijke
brok informatie kan opdoen.

„Mooi is dat, vuile geld lenen en dan maar
naar vadertje staat" l april by" Schoenaker

Nutsavond
Op donderdagavond 31 maart wordt in het
Jeugdcentrum weer een Nutsavond gehou-
den. De bekende natuurfotograaf Hazelhof
zal op heldere wijze een lezing houden over
landschappen en dierenleven in Nederland.
Aan de hand van dia's voert hij u langs
landschappen, zoals ze gezien worden door
een fotograaf, ziet u beelden van dierenle-
ven, zoals u ze zelf zelden zult ontdekken.
Kortom alles staat garant voor weer een
ouderwetse gezellige nutsavond.

„Ze mot zuunig wezen, van boerenafkomst
en liefst een goeien stuuver metbrengen"
l april by Schoenaker

Jaarvergadering
Vordens Toneel
In aansluiting op de geslaagde uitvoering
van 12 maart jl. hield de toneelvereniging
Vordens Toneel op dinsdag 15 maart haar
jaarvergadering in hotel Bloemendaal.
Voorzitter H. Hilferink sprak in zijn ope-
ningswoord o.m. zijn voldoening uit over de
toetreding van een nieuw herenlid, want
juist in deze groep leden was aanvulling
dringend noodzakelijk. Hij hoopte dat dit

oede voorbeeld spoedig nog door anderen
gevolgd zou worden.
In zijn jaarverslag merkte sekretaris D.
Tromp op, dat het pad van Vordens Toneel
tot aan een uitvoering nog steeds niet over
rozen gaat. Vooral het trekken van de ene
zaal naar de andere - veelal ver buiten
Vorden - teneinde een repetitie-avond te
houden, is daar volgens zijn zeggen debet
aan. Hij hoopt* dat dit in de nabije toe-
komst met de realisering van het dorps-
centrum beter wordt.
Na het jaarverslag van de sekretaris werd
een financieel verslag gegeven door de pen-
ningmeester. Zowel het verslag van de se-
kretaris alsook het verslag van de penning-
meester werden door de leden volledig in
orde bevonden. Bij de bestuursverkiezing
werden de periodiek aftredende leden mej.
W. J. Werler en de heer D. Tromp met al-
gemene stemmen herkozen.
Nadat nog enige interne organisatorische
problemen waren opgelost en diverse leden
van de rondvraag gebruik hadden gemaakt,
sloot de voorzitter de vergadering met de
wens dat ook de uitvoeringen te Eefde, La-
ren, Eibergen en in de Kranenburg sukses-
vol mogen verlopen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
27 maart: 10 uur ds. J. C. Krajenbrink

KAPEL DE WILDENBORCH
27 maart: 10 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
27 maart: 10 uur ds. J. B. Kuhlemeier kin-
dernevendienst ; 19 uur ds. A. van Vliet, Ei-
bergen/Rekken jeugddienst ringkring
m

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur

ZONDAGSiDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Vaneker, Zutphenseweg 58, tel. 2432
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
geljjk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsuiten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
R. Mulder-Griffioen, Doetinchem, telefoon
08340-23145 en E. F. de Haan, Borculo, te-
lefoon 05457-1288

WEEKENU-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur H. Warringa, tel. 1277

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
H. Warringa, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkundlgn
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreeepten

TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand maart mevr. Takkenkamp, te-
lefoon 1422, gaarne bellen tussen 8 en 9 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. BIJ
geen gehoor kan het polltleburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassdnk) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrfldag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronslbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden : ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 j r.

14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u.
14.00-17.30 u.

maandag
dinsdag

woensdag
14.00-17.30 u.
14.00-17.30 u.

woensdagmiddag
voorleeshalfuurtj e

14.00-14.30 u.
donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00^17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgébouw



Varkens

Enorme
Stunt-
przen

Donderdag - vrijdag - zaterdag

bij A O

Hollandse
ANDIJVIE

Donderdag, vrijdag en zaterdag

MAGERE VARKENS-

rollade
500 gram 498 - kilo

•••
VARKENS-

poulet
500 gram

••
FIJNE

verse worst
500 gram

••MALSE

biefstuk
250 gram

Ontbijtspek
100 gram

Hamworst
150 gram

Leverkaas
100 gram

Leverworst
SAKS. 250 gram

Theeworstje
115 gram

KOELEMAN

zilveruitjes
3/4 literpot

KOEL SERVEREN

Moselblümchen
nu 5 flessen

HONIG

groentesoep
pak van 103 voor

chips
naturel of paprika

^eeuwse rondjes
Van Doorn

Paaseitjes
hazelnoot krokant, bakje

Stroopwafels
Goudse roomboter, van 169 voor

Cocostongen
pak van 149 voor

Knappertjes
Verkade van 149 voor .

BLANKE

witlof
500 gram

•
BOS

radijs
nu voor

•KLEI-

aardappelen
5 kilo

Mokkastam
per stuk

Gezïnscarree

Roombotercake

PALMOLIVE HAARSPRAY
van 670 voor

VAT DIXAN
4 kilo van 19,98 voor

Voor de schoonmaak:
GEZINSFLES ANDY

1495

VIM
citroen of glorax

BELEGEN UNIE KAAS
500 gram van 530 voor

RAMBOL MET PEPER
van 298 voor .

RAMBOL MET NOOT
van 325 voor .

IGLO SPINAZIE
750 gram - nu 2 pakken

BONA MARGARINE
500 gram van 180 voor

RESI FRITUURVET
500 gram

REMIA HALVARINE
500 gram van 66 voor

SAROMA PUDDING
2 pakjes van 106 nu

CHINESE SPERZIE-
BONEN van 226 voor

A en O DOPERWTEN
e.f. V2 literbl. van 135 v.

A en O DOPERWTEN
e.f. liter van 225 voor

FRUITCOCKTAIL
literblik

COMBANO SHERRY
van 455 voor

RODE BORDEAUX
Sup. A.C. van 525 v.

A en O SINAS
liter

A en O DRINK
liter

A en O COLA
liter

LIMONADESIROOP
van 142 voor .

198

119

198

198

398

425

WITTE REUS ZEEPPOEDER
vat31/4kilo

VILEDA ZEEM
van 505 voor .,

HEINZ TOMATENKETCHUP
van 241 voor .

KRINGS JUS d'ORANGE OF
APPELS AP literpot

dan alleen\mpar
voordelig

Albers - Vorden



COEBERG
BESSEN 1045JENEVER

POLLEN KERSENBRANDEWIJN
liter 995
SCOTCH WHISKY
White Poodle.

JONGE JENEVER
Ganzeboom minimumprijs

895

1190
CREAM SHERRY
Offley van 10,45 voor 595

Sonniges forster tropfchen
MOEZEL nu 545
NAPOLEON VIEUX
liter

HAZELNOOTADVOCAAT
Cooymans

1195

545
KAHLUA KOFFIELIKEUR
van 15,95 voor 1295

ATTENTIE!!
MAANDAG 28 MAART, DINSDAG

29 MAART EN WOENSDAG 30 MAART

zijn wij wegens interne veranderingen

GESLOTEN
(schilderen, schoonmaken, hergroepering)

Neemt u dit weekend

reeds iets extra's in huis

zodat u de eerste drie dagen van de

volgende week niet zonder hoeft te zitten

DONDERDAG 31 MAART STAAN WIJ

GRAAG WEER TOT UW DIENST

iHBHHHHÜ̂ iMBH
DONDERDAG 31 MAART

feestelijke heropening
met veel attraktieve aanbiedingen en

voordeeltjes voor u.

De heropeningsfolder wordt bij u thuis

bezorgd. (Zie ook het Contact van de

volgende week)

WE ZIEN UW KOMST MET BLIJDSCHAP
TEGEMOET

Wij zijn erg blij met de ge-
boorte van onze dochter

MABÏEL
Gerrit en Dinie
Wentink-Lubbers

Hengelo Gld., 16 maart '77
Kervelseweg 9

Voor de vele blijken van
medeleven en de hulp door
u geboden tijdens de ziekte
en na het overlijden van
onze beste vader en opa

HENDRIK JOHAN
RUESINK

zeggen wij u hartelijk dank.
Familie Ruesink
Familie Brokke

Vorden, maart 1977
Hengeloseweg 13

Te koop: twee volbloed
vaarskalveren met goede
lijsten en tevens jonge ko-
nijnen. M. Regelink, Delden-
sebroekweg 2, tel. 1328

Te koop: 6 pers. Walker
bungalowtent. Mispelkamp-
dijk 14, Vorden

Te koop: giervat 600 liter;
elektrische motor 7% pk +
elektrische gierpomp; hand-
schof f elmachient je ; kooi-
wielen; transporteur; strela
een partijtje balen hooi;
éénscharige K-ploeg; partij
oude koemest; aardappel-
ploeg. G. H. Jansen, Ham-
minkweg l, Vorden

Te koop: 0,62 ha snijrogge,
uiterlijke oogstdatum 20-4.
Briefjes inleveren t. m. 26-3:
H. J. Boersbroek, Branden-
borchweg 6, Vorden

Kworfc punten
'T WINKELTJE
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestraat 22, Vorden, tele-
foon 1877 V

Te koop: jonge konijnen,
Vlaamse Reus, Hollanders
en Fooitjes. D. Klein Gel-
tink, Schuttestraat l, Vor-
den

BOEKENWEEK
v. 24 maart t.m. 2 april '77
Het thema voor dit jaar:
Boek en televisie.
Bij aankoop van tenminste
17,50 ontvangt u het ge-

„Even geduld a.u.b."

Boekhandel HIETBRINK

TWEEDE OPEN HUIS
op vrydag l april in
„De Voorde"

Tel
coop: i.z.g.st.z. koelkast
05752-2521

Te koop: 3 r.b. vaarskalve-
ren, ook te ruilen voor stier-
kalveren. Th. Zents, Laren-
seweg 3, Vorden, tel. 1924

Te koop: vierdels van een
pink bij G. J. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden

Te koop: 2e kalfs volbloed
MRIJ-koe, goede produktie,
Lieskes Gustaaf.
H. M. A. Helmink, tel. 6771

Denk aan de
FILMAVOND
DE VOGELVRIEND

24 maart in zaal Schoen-
aker, aanvang 8 uur

Te koop: Suf f lok motor-
kooimaaier i.g.st.
Brinkerhof 82, Vorden

Te koop gevraagd: elektr.
speelgoedtreinen, bij voor-
keur Marklin en Fleisch-
mann. Defekt geen bezwaar
L. Hobma, Arnhem, tele-
foon 085-433307

Vrijdag 25 maart:
DROPPING
BUURTVER.
DELDEN

Vertrek 8.00 uur bij café
't Zwaantje

Te huur gevraagd door
scholier: zit-slaapkamer
(liefst met keuken).
Brieven onder nr. 4-2 buro
van dit blad

Denk aan de
FILMAVOND
DE VOGELVRIEND

24 maart in zaal Schoen-
aker, aanvang 8 uur

Tarwebrood
met rozijnen

'T WINKELTJE
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestraat 22, Vorden, tele-
foon 1877

Op één april (geen grap)
spelen we voor de vijfde ,
keer „Die vrouw past niet
bij onze Jan". Om acht uur
in zaal Schoenaker.
De opbrengst is voor zuster
Trix van Kuik, werkzaam
in Ethiopië onder de me-
laatsen

REINIER GROOT NIJELEND
en
ANNIE HENGEVELD

Wij gaan op donderdag 31 maart a.s. om
11.30 uur trouwen in het gemeentehuis te
Zelhem.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 13.30 uur in de Ned. Hervormde kerk
te Zelhem door ds. F. Gerbrandy.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in zaal Smit te Vorden.

Vorden, Mosselseweg 11
Zelhem, Prinses Irenestraat 18

Toekomstig adres: Zuivelweg 2, Vorden

(Inplaats van kaarten)

Op maandag 28 maart hopen wij met onze ouders

A. BEEFTINK en
G. J. BEEFTINK-SCHOUTEN

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Gerrit
Harry
Willy - Geert

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur en 's avonds van-
af 19.30 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10, Vorden.

Vorden, maart 1977
Joostinkweg 12

(Inplaats van kaarten)

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
noodlottig ongeval, onze lieve broer

THEODORUS HENRICUS MARIA HULS

in de leeftijd van 46 jaar.

Vorden: Netta
Marie
Jan

Drempt: Ria en Bart
Bertie en Vincent

Vorden, 21 maart 1977
Giezenkampweg 4

omR-SDonderdag 24 maart o n 9 . 0 0 uur zal in de pa-
rochiekerk te Kranenburg- Vorden een avondmis
worden opgedragen tot zijn intentie.

De gezongen uitvaart ^ü plaats hebben op vrij-
dag 25 maart om 10.3^Bur in de parochiekerk
van de H. Antonius van Padua te Kranenburg-
Vorden waarna de begrafenis op het parochie-
kerkhof aldaar.

Hierbij wordt u uitgenodigd.

Heden werd door een droevig ongeval, tijdens zijn
werkzaamheden, van ons weggenomen onze
trouwe vriend en medewerker

THEO HULS

Wij allen zullen Theo erg missen.

Moge God zijn broer en zusters de kracht geven
om dit zwaar verlies te dragen.

Bestuur en leden
Werktuigenvereniging Ons Aller Belang

Vorden, 21 maart 1977

Aanbieding vrijdag en zaterdag:

LENTESNIT
eitjes melk en puur
per 150 gram

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

: Voorjaarsmode
j op z'n best...

talrijke leuke modellen in
prettige prijsjes.
Kijk eerst bij:

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

NUT

Departement Vorden van
de Maatschappij tot

van het algemeen

NUTSAYOND
op donderdag 31 maart a.s.

LANDSCHAPPEN EN DIEREN-
LEVEN IN NEDERLAND

een lezing aan de hand van dia's door
de bekende natuurfotograaf Hazelhof

Plaats: Jeugdcentrum. Aanvang: 20.00 uur

Oranjevereniging
BESTUURS- EN
LEDENVERGADERING
op maandag 28 maart a.s. om 20 uur
in bar-bodega „'t Pantoffeltje"
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Het bestuur

WEYENBERG
SUPERMARKT

WUBO B.V.
Zuiderbleek l Lochem tel. 05730-1077

Wij zoeken voor direkt:

flinke jongen
leeftyd 16-17 jaar die opgeleid wil
worden in de kruideniersafdeling;

net meisje
voor onze vleeswarenafdeling.

Sollicitaties te richten op bovenstaand adres.
Na 18.00 uur telefoon 05752-2458 Wubbolt

Het adres voor:

WARME BAKKER
•AH.KHI-* ^fft^. M

HANDWERK 4^^^^. tf

JoLOplaat
\^Jr) Dorpsstraat l l, tel. 1373

Specialiteit:
ROZIJNEN- EN
KRENTENMIK

GARAGE KURZ
biedt aan enkele goede en schadevrije

OCCASIONS
ALFASUD b.j. 1975
RENAULT R 5 b.j. 1974
RENAULT R 6 TL b.j. 1974
OPEL ASCONA b.j. 1974
TOYOTA CARINA b.j. 1973
CITROEN 2 CV 4 b.j. 1972
PEUGEOT 204 Break diesel to.j. 1971

Auto's boven ƒ 3000,— Bovag-garan-
tie. Tevens verkoop alle merken
nieuw.

GARAGE KURZ
Industrieweg 6 - Vorden - Telefoon 05752-1649

Hierbij delen wij u mede dat met
ingang van

l APRIL A.S.

het café is gesloten
DE SLIJTERIJ IS NOG
GEOPEND
VOLGENS WINKELSLUI-
TING
Ingang slijterij achterkant van het
café.

Hoogachtend,

E. J. LETTÏNK
Almenseweg 35



A.S. VRIJDAG 25 MAART

DE GEHELE DAG

TOT'S AVONDS 9 UUR

DAG
u kunt dan de komplete

kollekties bewonderen

van de

laatste modesnufjes

u oordeelt zelf over uw

japon, rok, blouse, mantel

of jack

WANNEER U KOMT,
ZORGEN WIJ

VOOR EEN ATTENTIE

En wanneer u,
meneer,

ook meekomt, kijkt u
juist naar dat

KOSTUUM

KOLBERT

PANTALON

JAS OF JACK

u vindt mode op z'n, best bij:

U kunt uw auto

bij ons

gemakkelijk

parkeren

Tot a.s. vrijdag:

dat wordt

op z'n Paas-best

kinderrally-suit
oa in 'Veilig verkeer"
kleuren rood en oranje

Te huur gevraagd:

winkelruimte

Brieven onder nummer 39-4 buro Contact

Nieuwstad 12, Vorden

Verkrijgbaar bij:

^^V textiel CA modo
r-Jj/chooldermafl
fmm^f raadhuisstraat M. 1367 vonten

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOPS
FUNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

Grote kollektie

gordijnen en
vitrages

kamerbreed
tapijt
in diverse kwaliteiten en
dessins op voorraad
vanaf

49,50
Altijd gratis gelegd

H,G.I

AANBIEDINGEN
VOOR DE
TUIN...
Hummeloseweg 45 - Hengelo G
Telefoon 05753-2121

•••••••• L
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Grindtegels
in 14 kleuren
af m. 40 x 40 vanaf
andere afm. 40 x 60 en 50 x 50

2,85

Spoorbielzen
afm. 260x 25 x 15 cm
afgehaald per stuk 19,

kleuren grijs, rood, zwart, enz.
vanaf

Betonklinkerkeien
kleuren grijs, heidepaars en zwart
per stuk vanaf

Flagstones
rood
per vierkante meter 32,50

Verder leveren wij:
kinderkopjes, betonbandjes, div. soorten
grind, mijnsplit, trio en dio-keien.

Aanbiedingen geldig t.m. 2 april 1977
prijzen inklusief 18% btw
zolang de voorraad strekt

Uw adres voor keukens, sanitair, alle bouwmaterialen,
open haarden, ijzerwaren, gereedschappen

Uw bezoek wordt zeer op prys gesteld!

Openingstijden:
maandag t.m. vrijdag van 9.00-12.30 en
13.30-17.30 uur; zaterdags van 9.00-12.30
uur; donderdagsavonds van 19.00-21.00 uur

Leningen Financieringen Hypotheken !̂

Voor al uw wensen
snel geld

met onze persoonlijke lening voor iedereen en elk
doel. Bedragen vanaf 1000,— tot 15.000,—

Netto in
handen

1000,—
2500,—
4000,—
5500,—
7000 —
8500,—

10500,—
15000,—

Termijnbedragen per maand
18 mnd. 24 mnd. 36 mnd. 60 mnd.

64,79
160,65
252,50
343,65
434,75
525,85

50,78
125,65
196,50
266,75
336,95
407,10
500,40
710,85

90,64
140,60
189,90
239,10
288,35
353,70
501,40

128,35
160,85
193,35
236,40
333,80

Goed lopende leningen elders nemen wij gaarne
over. Uw aanvraag kan eventueel geheel telefo-
nisch worden afgewerkt. Binnen twee dagen geld
in huis. Geen informaties bij buren of werkgever.

TELEFOON 05753-2309
U kunt ook eventueel in 12, 30 en 48 maand

aflossen

Te koop: 2.63.30 ha gras-
land, gunstig gelegen in het
zuidelijk broek (Het vlakke)
te Ruurlo.
Te bevragen bfl H. J. ten
Hag, Raaweg 8, Haaksber-
gen, tel. 05427-1395

Voor al uw
verwarmingsproblemen

alle systemen
voor woonhuizen, var-
kensschuren e.d.
vraag inlichtingen

Installatiebedrijf „TAKKE"
W. Weulen Kranenbarg
Tel. 08342-1364 Zelhem

VOOR PRETTY-MARKT:
hebt u spulletjes voor ons ?
Geeft niet wat het is! U doet
er de zwemklub een plezier
mee. Bel 2523 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

SUPERBENZINE
goedkoper dan u
denkt!

Tankstation

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparaties alttfd aan huis,
bonnen 24 uur.
AlLe onderdelen uit edgen magazijn.

DE WILD
Rietbergstraat 34 - ZUTPHEN
Telefoon 05750-15410

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
TOYOTA MK 11 2000 1972
TOYOTA Carina de Luxe 1974
TOYOTA Corolla 30 hardtop coupé ... 1976
TOYOTA Corolla 30 1974
CITROEN 2CV4 3 stuks 1971
CITROEN 2CV6 1975
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUN 120 Y 1974
FIAT 124 1976
FORD TAUNUS 1600 L 1973
PEUGEOT 404 diesel 1970
RENAULT 6 1970
SIMCA 1301 Special 1972
SKODA 100 S 1976
VAUXHALL VIVA 1975

Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

OFF. TOYOTA-J>EALER
SpaJstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

DISCOUNT CENTRUM- RUURLO
Heeft u ook het voorjaar in het hoofd? Wij wel kijk maar naar

de volgende aanbiedingen:

KEUKENVINYL
LOS TE LEGGEN

per meter (200 breed)
nog steeds voor de oude prijs

div. dessins voorradig, 5 jaar schriftel. garantie

3 en 2 zits BANK
echt leer, onverwoestbare gelamel-
leerd, houten romp, nu

250 cm, massief eiken panelen, een
juweel in uw kamer en voor slechts

Stuntprijzen in matrassen
130 x 190 159,-
140 x 190 178,-

140 x 200 189,-
soort. gew. 30

SLAAPKAMER
zwart essen 140 x 200 inkl. boven-
bouw, lattenbodem, matras 775,-

DORPSSTRAAT 29 05735-1361
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CDA-afdelingsvoorzitter Hordijk sprak
op KPO-avond
„De overal In ons land opgerichte CDA-afdelingen willen op basis van christelijke
levensbeginselen invloed uitoefenen op het publieke leven. Men ziet de mens als
een schepsel dat een bepaalde opdracht heeft meegekregen; bij het licht van de bij-
bel willen we dan ook se politieke samenleving bepalen. Als wij ons openstellen
voor het Evangelie dan weten we dat een toetsende kracht is bij alle beslissingen
die genomen worden voor land en volk", aldus de heer Hordijk, de onlangs geko-
zen voorzitter van de nieuwe CDA-afdeling Vorden.

De heer Hordijk sprak in zaal Schoenaker
voor een aandachtig gehoor te weten de le-
den en hun echtgenoten van de plaatselijke
KPO en de Christelijke Vrouwen Beweging
afdeling Vorden. Spreker, die oud-tmrge-
meester van Naaldwijk is geweest en nu in
Vorden woonachtig, behandelde in zijn in-
leiding eerst de algemene politiek, waarin
door de overheid (hetzij regering, provincie
of gemeente) een bestuursbeleid voor de
toekomst wordt bepaald. „Zij geven binden-
de maatregelen die men niet kan negeren.
Hoe men het wendt of keert, overal heeft
men met politiek te maken; dagelijks zelfs
een scala van politieke feiten."
Vervolgens werd de politieke partyvorming
onder de loupe genomen. Dit is een nood-
zakeiyke vereiste. Vanuit een kiesvereni-
ging met een program (op grondslag of
idee) kan men mensen kiezen die invloed
op het beleid kunnen uitoefenen. De politie-
ke funktionarissen moeten geregeld met
hun achterban kontakt hebben.
Het CDA als politieke groepering (AR,
CHU en KVP) is op allerlei terreinen werk-
zaam. Men stelt de kamerleden in staat
hun werk behoorlijk te doen en schenkt
daarnaast de volle aandacht aan veel ur-

gente en moeilijke problemen, onder meer
de welstandsgroei, de inflatie, arme landen
milieubederf, geboortenregeling, gastarbei-
ders, verkeersveiligheid, nucleaire wapens,
machtsblokvorming. „Ten nauwste met dit
alles in verband staat, hoe men de mens
ziet? Een christen praat over de mens als
een schepsel dat een opdracht heeft gekre-
gen; het besef dient weer levendig te wor-
den dat men de godsdienst niet naar de
achtergrond kan schuiven."
De heer Hordijk wees er op, dat gezien de
enorme vraagstukken waarvoor men zich
nu en in de nabije toekomst geplaatst zal
zien, het onverantwoordelijk zou zijn ge-
weest om als drie afzonderlijke partijen te
blijven bestaan. „Het is bijzonder verheu-
gend dat men elkaar gevonden heeft. De
CDA wil niet alleen op plaatselijk niveau
werken, maar ook landelijk en provinciaal
onder Gods zegen dit toekomstgerichte
werk verrichten."
Namens de KPO en de genodigden dankte
voorzitster mevrouw R. Koers-van Ginkel
de heer Hordijk voor zijn boeiende inleiding.
Na de pauze volgde nog een prettige ge-
dachtenwisseling naar aanleiding van ge-
stelde vragen over de politiek.
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Vordense bakkers organiseren
Palmpasenoptocht
Drie plaatselijke bakkers te weten de heren P. van Asselt, J. Oplaat en J. Wie-
kart zijn voornemens om zaterdag Z april voor alle kinderen in de gemeente
Vorden een Falmpasenoptocht te organiseren.
Genoemde heren zyn hiertoe gekomen door verzoeken die hen vanuit de plaat-
selijke bevolking bereikten. Het ligt in de bedoeling om zaterdag 2 april een
kleine optocht te houden die van start zal gaan op Het Wiemelink, waarbij de
medewerking zal worden verleend door de muziekvereniging Sursum Corda.

i>e route loopt via De Boonk, Het Jebbink, Burgemeester Galleestraat, Kerk-
straat naar het Marktplein. De route is bewust kort gehouden vanwege de klei-
ne kinderen. Onder de deelnemers zullen een tiental prijzen worden verloot,
terwfll bovendien elk kind een kleine verrassing1 zal worden aangeboden.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

BURGERLIJKE
STAND

OPEN HUIS
Op vrijdag l april is er voor de tweede
maal een open huis-avond. Het thema van
deze avond „SA-men HEL-pen" sluit aan
by het onderwerp van de vorige avond.
De koffiebar wordt weer ingericht en voor-
zien van de Guatamala-koffie die de vorige
keer wel erg lekker bleek te zfln. Door
middel van een spelletje levend ganzebord
is het mogelijk om in groepjes te diskus-
siëren naar aanleiding van de film over de
Sahel die rond half negen gedraaid zal wor-
den. De doe-hoek hebben we deze keer wat
beter uit de verf laten komen. Als muzikale
omiysting zal Peter Pietersen weer voor
ons zingen en spelen. Wegens het enorme
sukses van de SOS-winkel is die ook deze
keer weer vertegenwoordigd. Jullie zyn al-
lemaal van harte welkom in De Voorde.

POLITIENIEUWS
Ruim een week geleden liet mevrouw Bier-
man aan de Wildenborchseweg haar hond
onder haar geleide uit. Kort daarna stierf
de hond. Onderzoek heeft thans uitgewezen
dat het dier toch in een onbewaakt ogen-
blik iets moet hebben gegeten waarin Ra-
rathion zat. Andere klachten over het plot-
seling sterven van honden heeft de politie
nog niet bereikt. Wel wordt intensief een
onderzoek ingesteld naar de herkomst van
het vergif. De politie waarschuwt echter
hondenbezitters voorzichtig te zijn by het
uitlaten van honden.

Ondertrouwd: G. J. Enzerink en H. Th. M.
Toebes; A. de Bruin en H. I. Buitenhuis;
Y. T. Li en H. Wong.

Gehuwd: F. I. M. Wolbrink en J. Th. M.
Wiggers.

Overleden: H. M. Spaans-Kok, oud 93 jaar;
K. Vellinga, oud 56 jaar.

Een sjaal, handschoenen, een horloge, een
hondje, een huissleutel, een halsketting
sterrebeeld leeuw, wieldop, kapstokje, hon-
depenning nr. 190013, een poesje, kettinkje
met sleutels, een hond, babyschoen, oorbel,
honderiem met rab. penning 622392, porte-
monnee, zilveren speld, een damesfiets,
goudkleurig hangertje, witte sjaal, bankbil-
jet, rabispenning nr. 345768, trui, een var-
ken, snoer metalen kralen, ceintuur, gele
kruiwagen.

Op zaterdag 26 maart 1977 van 9 tot 12 uur
is er gelegenheid op het rayonburo van de
rykspolitie te Vorden gevonden fietsen te
bezichtigen. Wie dus een heren- of dames-
fiets mist, kan zich dan melden.

Maandag:
Repe*, Vordena Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordla In zaal Smit
ledere maandagavond repetitie Drumband
Concordia
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)

Dinsdag:
Voleytaaltralndng in bedde zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda In het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda In het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Tralnlngsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Wintertnainlng zwem- en poloclub Vorden
'64 in Eefde ,'it Rtjisselt
Elke dinsdagavond Volksdansen In Chr.
Huish.school o.l.v. mevr. Annellea Tflman

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda In de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekvereniging Sparta (kleuters en
haiisvnooiwen)
Foliklorische dansgroep De Knupduukskes,
(begin 6 okit.) om de 14 dagen zaal Lettink

Donderdag:
Elke donderdag Badmintonclub Flash in
zaal 2 van de Sporthal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond Judolessen In de sportzaal
Iedere donderdagavond bridgen zaal Bak-
ker.
Elke donderdagavond repetitie Vordens
Kinderkoor.

Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Tranlngsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden In het Jeugdcentrum
Gyrnnastiekivereniging Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Meisjesklub De Klub van 2o in het Jeugd-
centrum.
Jeugdsoclëteit open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokflult, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuls verkenners, welpen
Kinderklub De Fluitertjes In De Voorde;
Kinderklub De Kruimels In het Jeugdcen-
trum;
Gymnastiekvereniging Sparta (jongens)
Jeugdsociëtedit open van 19.30 tot 23.00 uur
Zondag:
Jeugdsocdëtedt open van 20.00 tot 22.00 uur

Maart:
23 Filmavond De Vogelvriend in zaal

Schoenaker te Kranenburg
24 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
24 Herv. vrouwenver. Wildenborch
25 Dropping Buurtvereniging Delden
26 Feestavond Kranenburgs Belang in

zaal Schoenaker
26 Bal voor gehuwden en verloofden in

café-rest. „'t Wapen van 't Medler"
29 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
31 Nutsavond in het Jeugdcentrum

April:
l Open huis in „de Voorde"
1 Toneelstuk „Die vrouw past niet by

onze Jan" in zaal Schoenaker
6 Hervormde vrouwengroep dorp
6 Plattelandsvrouwen
7 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

(Pasen)
11 Meubel- en tapijtshow Helmink
12 Berjaaoidenisoos Kranenburg, 14.00 uur
13 Jong Gelre: Filmavond Hotel Bloemen-

daal
14 Avond van en met oud-ambtsdragers

van de Herv. gemeente te Vorden in
De Voorde

19 NCVB in Hotel Bakker
21 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
23 Jong Gelre: Prov. Voorjaarsvergade-

ring Dieren
26 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
27 KPO
28 Herv. vrouwenver. Wildenborch

Mei:
5 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

10 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
11 KPO uitstapje
16 Herv. vrouwengroep Linde
17 NCVB in Hotel Bakker
19 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
24 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
25 Plattelandsvrouwen
28 Jong Gelre: Prov. Buitensportdag,

Brummen

Juni:
2 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
8 Avondvierdaagse
9 Avondvierdaagse

10 Avondvierdaagse
11 Avondvierdaagse
18 Uitvoering nutsblokfluit- en melodika-

club
18 Toernooi afd. zaterdag SV Ratti
19 Toernooi afd. veteranen SV Ratti
25 Toernooi afd. zaterdag SV Ratti

De besturen van oe verenigingen worden
verzocht hun aktivlteiten aan ons daor te
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.

Voetbal
VORDEN - COLUMBIA (Apeldoorn) 2-2

De thuisclub mocht niet mopperen dat aan
deze ontmoeting uiteindelijk nog een pun-
tenverdeling werd overgehouden. Er werd
door de geelzwarten namelijk verre van o-
vertuigd gespeeld. Wel was de thuisclub
gehandicapt door het niet meespelen van
Gerrit Wentink terwyi na tien minuten
Hans Oosterink met gescheurde 'enkelban-
den het veld moest verlaten.

Voor hem kwam Henk Steintjes in de
plaats. In de eerste helft wogen de partyen
goed tegen elkaar op, al werd er door de
Apeldoorners vaak te hard gespeeld.

Na een half uur nam Columbia een 0-1
voorsprong via een penaltie. Vorden kon
hier weinig tegen over stellen, behoudens
een paar minuten voor de rust toen Geert
Heersink tijdens een scrimmage raak
schoot 1-1.

In de tweede helft viel er voor de toeschou-
wers weinig te genieten. Door een grote
fout in de Vordense achterhoede namen de
bezoekers na 25 minuten een 1-2 voor-
sprong. Vorden leek een geslagen ploeg,
totdat de thuisclub een paar minuten voor
tyd een indirekte vrye schop kreeg toege-
wezen op de rand van het strafschopgebied.

eert Heersink knalde echter ineens op doel
waarbij de Columbia-doelman de bal aan-
raakte waarna het leder in het doel ver-
dween 2-2.

Bi'j ons in d'n Achterhoek .. .
Bi'j ut vehaaltjen van veurugge wekke he'w vegetten te zetten hoolange of i'j dat
tochjen kont ri'jen. La'w zeggen da'j daor tot en met de Paosen no gtied veur hebt.
Dan mot de oplossing uuterluk vieftien april bi'j d'n drukker binnen wean. A'j later
bunt doe'j neet meer met um de priese.

En dan is t'r nog wat. Veur veertien dage hef Bert an de Galléestraote zien ni'je zaak
in woninginrichting en lederwaren inewi'jd, en daor was ik glad vegetten um hen te
gaon. Maor jao, wat wi'j ok, noe ut de middenstand bliekbaor zo goed geet bu'j
gauw hele dage op pad. Van d'n enen opening nao d'n anderen. En da's mien net
zat af. Daorumme zal d'r in ut vevolg wel neet zovölle meer oaver eschreven wodden.
Um d'r toch wat van te können vetellen bun'k t'r hen ewes en hebbe d'r mien un
pottemenee ekoch. Hee gaf jao toch tien pecent en da's gauw metenommen. Umdat
ut t'r nogal druk was en ik effen wachten mosse ha'k de tied um de boel us goed
te bekieken. Erekkend nao wat ut vrogger was hef e un kapitale winkel ekregen,
waor e bes wat in zal vekopen. I'j kont noeteminsen zien wat e allemaole graag kwiet
wil en hoef i'j neet te vraogen van ha'j dit nog en ha'j dat nog. Wieter zal d'r veur
eur ok wel meer tussen zitten as ut maken van olde peerdetuuge zoas dat hier vrog-
ger gebeurn. Wat dat betref bunt ze op tied oavereschakeld van Tuug op Taofel, van
Leidsel op Ledikant en van Zadel op Zeil.

Ik troffe d'r ok nog Tinus van d'n Blauwen Diek. Hee kek neet al te vroluk, tenminse
neet zo as ik van um gewend bunne. „Schealt ow wat Tinus da'j zo zaggerijnug
kiekt?"
„Oh nee, de R is mien allene de baas."
„De R, was dat dan now?"
„Dat za'k ow uutleggen, Riek (da's zien vrouw) is mien de baas in ut veurhuus, de
Rabo in ut achterhuus en op ut land bun'k knech van ut Roet. En noe mo'k hen para-
tion halen."
„Oh, i'j wollen met Riek beginnen?"
„Bu'j now gek, d'r kump nog heel wat anders bi'j, de emelten vret mien de weie op
of dat bunt ze althans van plan. Ik hebbe ze vanmargen eteld en daor zatten d'r wel
driehonderd op un vierkante meter en dan wod ut tied da'j gaot spuiten zek ze van
de veurlichting."

„Vandaor die paration." Now, ik snappen ut bes. Noe hoppe ik maor dat die paration
allene de emelten de nekke umme draait. Dat daor neet eers de spraon en meeuwen
en later de buizerds en valken de dupe van wod. Want die vret uutendeluk die dooie
dinge vol vegif weer op. Dan komme wi'j soms nog in un geveurlukke cirkel van nog
minder vogels, nog meer insekten en nog meer spuiten tot t'r niks meer oaver is.
Dan doe'w de natuur zovölle geweld an dat t'r neet volle meer van oaver blif bi'j ons
in d'n Achterhoek. H. Leestman.

P.S. Ik heb venommen dat gisteroavend de winkeliers bi'j mekare bunt ewes. De
bakkers Van Asselt, Oplaat en Wiekart wilt een Palmpoasenoptoch in mekare
dreajen, want ze wilt ut olde gebruuk in ere herstellen. Dat vin ik 'n mooi streven,
alleene hadden de andere winkeliers d'r gelieke op in motten springen en in de kos-
ten doarvan motten deilen. Moar ja, dee samenwarking kwam d'r nog neet hele-
moale uut dizze keere. Neettemin: de derektie van ontact vind ut 'n mooi streven
dat ut olde terugge kump en doarumme stelt zee 'n advetentieruumte beschikboar
(en dat nog wal gratis) in ons plaatselukke blad Contact. Wi'j komt hier nog op
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VOETBALUITSLAGEN
EN JKOGRAMMA
Uitslaan Ratti afdeling zaterdag: Ratti 2
—Markvogels 2—0; CJV-ers 10—Ratti 3 l
—7; Ratti 4—SVDW 2 0—5; Voorst Al—
Ratti Al 8—1.
Uitslagen Ratti afdeling zondag: Angerlo
Vooruit l—Ratti l 2—0; Baakse Boys 4—
Ratti 3 3—0; Ratti 2—AZC 7 1—1.
Ratti afdeling dames: Ratti l—Oeken l
1—0.

Programma Ratti afdeling zaterdag: Ga-
zelle Nieuwland 6—Ratti 2; Ratti 3—Erica
3; AZSV 10—Ratti 4; Ratti Al—Hercules
A2.
Programma Ratti afdeling zondag: Ratti l
—Socii 1; Ratti 3—Vorden 9.

Volleybal
Uitslagen Dash. Dames: Dash l—SVS l
3—0; Dash 2—V&K l—3; Hansa 6—Dash
4 2—1; heren: Aktief—Dash 2 0—3; Dash
3—Wilhelmina 3 l—2; jongens junioren:
Wilhelmina—Dash O—3; dames: Salvo l—
Dash 2 2—2.
Programma Dash 22 maart. Zutphen, he-
ren: Valto 4—Dash 3; Almen, heren: Al-
men—Dash 2; Vorden, heren: Dash l—
WIK 1.
Omdat het eerste herenteam op de drempel
staat het kampioenschap van de eerste klas
te behalen, is deze wedstrijd belangrijk.
Met het winnen van deze wedstrijd kan het
kampioenschap een feit worden. Gelet op
de vechtlust van de heren is de kans groot
toch hebben ze graag ondersteuning van het
publiek. De toegang tot de sportzaal aan
Het Jebbink is gratis.

Waterpolo
VORDEN VERLOOR VAN TRITON

Het eerste herenzevental van Vorden heeft
zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Tri-
ton uit Putten, welke ontmoeting in Eefde
werd gespeeld, op onfortuinlijke wijze ver-
loren. In tegenstelling tot de eerste wed-
strijd, waarbij het duel bijna uit de hand
was gelopen, was het nu een zeer sportieve
ontmoeting.
In de eerste periode ontstond een gelijk-
waardige strijd met wisselende kansen. De
bezoekers namen echter wel een O-—l voor-
sprong.
In de tweede periode eenzelfde beeld. Dank
zij een goed doelpunt van Arjan Mengerink
kwam Vorden op gelijke hoogte l—1. De-
zelfde speler schoot even later tegen paal
en lat. Een fout in de Vordense defensie
werd vervolgens goed afgestraft door Tri-
ton 1—2.
In de derde periode verkeek de Triton-doel-
man zich op een afstandschot van Arjan
Mengerink 2—2. Aan de andere kant over-
kwam doelman Ter Heurne hetzelfde toen
hij foutief uitgooide 2—3.
In de laatste periode probeerde Vorden de
achterstand wederom ongedaan te maken.

Het lukte niet. Triton gelukte het via een
uitval de eindstand op 2—4 te bepalen.
Verdiend maar wel geflatteerd.

VOORJAARSRIT DE GRAFFSCHAP-
RIJDERS
De Vordense auto- en motorklub De Graaf-
schaprijders organiseert zondag 27 maart
een voorjaarsrit, welke geheel in het teken
van het voorjaar staat. Uitzetters van de-
ze rit zijn de heren J. Luiten en B. A. W.
Horsting. Start en finish zijn bij Schoen-
aker op de Kranenburg, waar de pryzen na
afloop zullen bestaan uit een grote sorte-
ring bloemen en planten.
De rittenkalender van De Graafschaprij-
ders vertoont voor 1977 de volgende data:
19 mei Hemelvaartsrit; 17 juli fietsoriën-
teringsrit; 31 juli Achtkastelenrit; 4 sep-
tember herfstrit (tevens PCC-rit); 13 no-
vember wildrit en 11 december pannekoe-
kenrit.

Dammen
VORDENSE JEUGDDAMMEBS
GEEN GELDERS KAMPIOEN
Voor de jeugdvijftallenkompetitie om het
kampioenschap van Gelderland heeft DCV
uit Vorden met 8—2 verloren, zodat de
Huissense formatie de titel in de wacht
sleepte en Vorden eervol op de tweede
plaats eindigde.
De individuele uitslagen waren: Grotenhuis
ten Harkel—Evers O—2; Ruesink—Van
Aalten O—2; Masselink—Huisman l—1;
Graaskamp—Arends l—1; Oltvoort—Bege-
ren O—2.
Voor de onderlinge kompetitie van DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Dimmendaal—Ruesink l—1; Masselink—
Esselink 2—0; Hoenink—Wiersma O—2;
Grotenhuis—Boudri 2—0; Wansink—Oukes
1—1.

Pak ook eens l
uit voor
Mensen in
Nood

Mensen in Nood, 's-Hertogenbosch.



Bezoek Tweede Paasdag
onze grote

Meubel- en
tapijtshow
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Koop uw vloerbedekking bij de
vakman woninginrichter
en u geniet van vele voordelen

• Uit voorraad te leveren

• Uitsluitend merktapijt

• Met 5 jaar slijtgarantie

• Tegen de laagste prijs

• Terwijl wij het ook nog vakkundig en
gratis voor u leggen

• Zie onze tapijtshowroom

Uw tapijtzaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

OPENBARE LAGERE SCHOOL

DORP YORDEN

aangifte nieuwe leerlingen
schooljaar 1977/1978

Ouders, indien u uw kind voor onze school nog niet hebt
opgegeven, kunt u dit alsnog doen en wel:

aan school, Kerkstraat 17, telefoon 1360,
dan wel aan huis brj het hoofd der school: G. W. Brink-

man, Zutphenseweg 66, telefoon 1953.

Uw kind moet wel voor l oktober 1977 de leeftyd van
zes jaar bereikt hebben.

Na onze grandioze show .. .
kunt u nu vrij komen kijken en passen
in onze afdelingen met volop mode

1000 japonnen
van klassiek tot zeer jong en modieus
van 34 t.m. 52 ook in safari-modellen
in leger en khaki vanaf 35,50

Mantels
in gabardine-terlenka geplastifi-
ceerd katoen vanaf 89,50

Rokken
in alle kleuren vanaf 15,00

Blouses
in unie, strepen, ruiten etc. vanaf ... 15,00

Truitjes vestjes T-shirts
etc. vanaf , 9,95

Restanten japonnen
vanaf 24,50

Restanten mantels
vanaf . 39,50

RUURLO
Vrijdags gezellige koopavond

De grote matenspecialist
Lammers confectiebedrijf
is het voordelige adres vooi
damesconfectie en stoffen
Zonodig wordt naar maat
gemaakt. Zutphenseweg 2$
Vorden, tel. 05752-1971

Particulier vraagt
voor belegging be-
woonde huizen te
koop. Brieven onde)
letter B aan burea
Contact, Nieuwstad
12, Vorden.

Te koop: violen en madelie-
ven a 0,20 cent. Zelledljk 12
Varssel, Hengelo (Gld.)

Te koop wegens omstandig-
heden: z.g.a.n. Simca 1100
luxe b.j. sept. 1971 met leren
bekleding, weinig gelopen.
Olburgseweg 37, Steenderen
tel. 05755-367

Te koop: zeer goed onder-
houden Citroen Ami 8 begin
'73 ƒ 4200, — met trekhaak;
3imca 1301 Spec. 1971
f 1850, — met trekhaak.
Wagenaar, Ruurloseweg 22
„'t Schoolplein", Hengelo G
Tel. 05753-2309

Staat uw huls al met foto
rermeld in

„Woongaard"
het landelflk onroerend

goed magazine?

Dat ifl mogeHJk rla ölk bj)
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.Y.

Rijksstraatweg 134
Warnsveld lid NBM/MCC

telefoon 05750-16627

Te koop gevraagd:

antiek en grootmoeders-
tijd-artikelen, klokken,
kasten, kisten, stoelen,
klaptafels en boeren-
antiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
telefoon 05753-1637

DE WITTE SMID
Landbouwwerktuigen
Beregeningsinstallaties
Speciale prijzen voor:
CYCLOMAAIERS
WEIDESLEPEN
HEFBAKKEN
Tussen Lochem en Zutphen

Te koop: dekrijpe MRIJ-vee
stiertjes waaronder voorlo-
pig ingeschreven.
L. Groot Bramel, Wiersse-
uroekweg l, Vorden, tele-
foon 05752-6639

LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graaf schapbode

Sigarenmag. BOEKSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

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

DE WITTE SMID
VEETRAILLERS
achter auto of tractor
(ook voor vervoer van
paarden).
AANHANGWAGENS
BAGAGEWAGENS enz.
Tussen Lochem en Zutphen

Kunstgeblttenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Sutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Onze opheffings-
opruiming

gaat voort tot en
met 2 april

H. Weustenenk
De verfwinkel op
Het Hoge 33 te Vorden

Goed tehuis gezocht voor 'n
Duitse staander 8 mnd. oud.
Te bevr. Wilhelminalaan 22
Vorden

jeans and jackets

CA mode

/choolderman
raadhuisstraat tel 1367 vordert

Grote rommelmarkt
MET DIVERSE FRAAIE OUDE STUKKEN

Bazar
met vele attrakties w.o.

SCHIETTENT, SCHITTERENDE
PRIJZEN

Op zaterdag 2 april a.s. van 14.00 tot
22.00 uur in het

Jeugdcentrum
Insulindelaan 4 te Vorden

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Kutplionscweg - Vorden - Telefoon 00752-1514

liever
koek
Eigengemaakte ontbijtkoek van uw Echte Bakker
dat is andere koek !
Logisch, want hij zet heel zijn gepeperde vakken-
nis er tegenaan. Mixt zijn kruiden, draait een
pittige deeg, laat de honingpot niet onberoerd en
bakt daar lieverkoeken van.
Geniet van die koek met dikke plakken

VERS VAN UW
ECHTE WARME BAKKER

Voor exclusieve

trouwreportages
is uw adres

FOTO

Hans Temmink
Spalstraat - Hengelo (Gld.)

Doe-het-zelf centrum
Bouwmarkt
Aannemersbedrijf
Keuke nshowroom

H. G. BIJENHOF
heeft een speciale aanbieding voor u
in

wandplaten en

schrootjes
Hummeloseweg 7-20 - Hengelo (Gld.)

Steeds de beste merken

KINDERSCHOENEN
voorradig o.a.:

PIEDRO

RENATA

BUNNY'S

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

l Uw huis wordt
BEDREIGD.
Maar bel eerst even.
Dan komen we bekijken wat er gebeuren moet^
en hoeveel dat gaat kosten.
In overleg met u.
En helemaal vrijblijvend, dat spreekt*

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Meester schilder - Ruurloseweg 35
Vorden - Telefoon 06752-1523

l Uw fniis is een vakman waard.

ri

ONZE PANNEKOEKEN !

ONBESCHOFT LEKKER

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler

Medler - Tel. 6634

We. "

Kamgaren kostuum in Zuiver Scheer-
wol. f 350,-

MODECENTRUM

(Jtistb
VORDEN - TEL (05752) 1381



KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING -- KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTST1

Een greep uit ons geweldig assortiment! Profiteer van onze enorme lente-aanbiedingen. Al onze prijzen zijn inkl. B.T.W.

Let op onze pluspunten
Grote keus - lage prys - vlotte leveringPHILIPS

KLEURENTELEVISIE
67 cm

1828,-
NORDMENDE 67 cm inkl. af-
standbediening 1798,-
BLAUPUNKT 67 cm 1798,-
TELEFUNKEN 67 cm 1788,-
SCHAUB-LORENZ 67 cm ... 1848,-
GREATZ 51 cm 1298,-
Zwart-wit T.V.'s vanaf 298,-
STEREO RADIO'S
inklusief boxen vanaf 348,-
RADIO-CASSETTE-
RECORDERS vanaf 148,-
SCHAUB LORENZ STEREO
KOMBINATIE hifi radio-cas-
sette 2 x 45 watt nu 998,-

REMINGTON-ARTIKELEN
BIJ ONS 30% KORTING

DIEPVRIESKASTEN
120 liter 5 jaar garantie vanaf

298,-
Gram 900 liter 1498,-
Bauknecht 350 liter 648,-
Bosch 210 liter 548,-
Bauknecht 460 liter 798,-
Esta 300 liter 528,-

AEG-Linde 220 liter 498,-
Ililton 300 liter ' 578,-

AEG BOVENLADER

728,-

WASAUTOMATEN
AEG Prinses S.L 1048,-
Bauknecht 4704 S 548,-
Bauknecht W.A. 600 628,-
DROOGTROMMELS
vanaf 298,-
VAATWASSERS
vanaf 698,-

MIELE WASAUTOMATEN
bij ons de laagste prijs!

•«•M
KOELKASTEN

150 liter vanaf

248,-
5 jaar garantie

DUBBELDEURS KOELKASTEN
Esta 240 liter 448,-
Bauknecht 285 liter 798,-
Linde kombinatie 175 liter koel
100 liter vries nu 748,-

Beschikt u niet over voldoende kon-
tanten, financiering mogelijk

WIJ LEVEREN ALLE
BOSCH

INBOUWAPPARATUUR

In onze afdeling
land- en tuinartikelen
alle soorten gaas, puntdraad, draad-
materialen, weidepalen, kruiwagens,
bloembakken
In onze afdeling
gereedschappen
Haakse slijpmachines 2000 W 298,-
Boormachines inkl. standaard
kompleet in tas 79,-
Betonmolens 120 liter vanaf... 398,-

KLEIN HUISHOUDELIJK
Afzuigkappen met 3 snelheden
vanaf 98,-
Stoomstrijkbouten vanaf ... 39,95
Haar krul tangen vanaf 9,95
Haardroogkappen vanaf ... 39,95
Centrifuges 3 kg
2800 toeren 128,-
Carmen krulset c. 17 69,50
Ruim gesorteerd in pannen 20% kor-
ting

SCHAARBEKKEN
TUINMEUBELEN
nu extra lage prys

Kwaliteit van hoge klasse:
MOTORGAZONMAAJERS
van 580,- voor 248,—
HANDGAZONMAAIERS
vanaf 39,95

Eigen servicedienst
Dag en nacht service op diepvriezers
Onze wagens zijn uitgerust met mobilofoon
24 uur service op wasautomaten etc.
Vakkundige reparaties en aansluitingen
Eigen onderdelenmagazyn
Wij staan 365 dagen voor u klaar
Voor geregistr. handelaren speciale kondities

Dagelijks geopend van 9 tot 18 uur.
Vrydagsavonds koopavond tot 9 uur.
Onze speciale showruimte te Teuge iedere avond
geopend van 7 tot 9 uur.

dijkhoflr
GROOTHANDEL B.V.

LET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) l 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL (05735) 1461

KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTST1

Zaterdag as.
feestelijke Citroen expositie

Er ligt een leuke verrassing in de vorm van een puzzel klaar
voor elk kind dat vergezeld van z'n vader of moeder onze expositie
bezoekt. Ook voor de vrouwelijke bezoekers|^fcft uw Citroen

agent een aardigheidje. Een wonder^Metje waaruit binnen
de kortste keren een schitterend stukje natuur groeit.
De Agave, een (sub)tropische plant die zich binnen een
week in uw Hollandse huis zichtbaar thuis voelt.

Bij een feest horen vrolijke versieringen en
smakelijke hapjes en drankjes. Wees gerust,ook daaraan
is gedacht. Kom maar 'ns kijken a.s. zaterdag.

GS & CX: Comfort & Comfort.
Comfort heeft alles te maken met ver ing, met veiligheid, met

zekerheid. Met een gevoel dus. Met een ervaring. Dat kunnen en
willen wij u niet aanpraten.Dat zult u zelf moeten ondervinden.
Tijdens een proefrit a la Citroen. Probeer ze maar 'ns urt die GS en
CX.Op hobbelige wegen bij voorkeur. Want daar kunnen ze u hun
ongelooflijk rijcomfort 't best bewijzen.

Maar gaat u zaterdag a.s. eerst 'ns kijken naar hun exclusieve
vorm en luxueuze afwerking op onze Citroen expositie. De GS
staat er, de meest perfecte auto ^Êp klasse tussen de 13 en 17 mille,
die verkrijgbaar is in 6 verschillewR uitvoeringen al vanaf f 13.180,--.

En de CX, de meest gracieuze en meest comfortabele auto,
verkrijgbaar in niet minder dan 14 verschillende uitvoeringen
vanaff22.990,".

vanaf f 13.180,-
Ook voor u is er een Citroen.

Deux-Chevaux vanaf f6.999,-.
Dyane vanaf f 8.645,-. Mehari vanaf
f 9.350,-. Ami vanaf f9.995,-.
LN f 9.990 ,-. GS vanaf f 13.180 ,-.
GS Break vanaf f 14.140,-. CX vanaf
f 22.990,-. CX Break vanaf f25.700,-.
CX Diesel vanaf f 26.900-.

Kom a.s. zaterdag kijken hoe uniek ze zijn.

vanaf f 22.990,-

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RUESINK
Borculoseweg 21 - Ruurlo - Telefoon 05735-1753

de expositie wordt gehouden op ons adres Nijverheidsstraat 3
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dan nemen wij onze nieuwe grammofoonpla-
tenafdeling in gebruik. Tevens is de inrichting
van de reeds bestaande ruimte geheel veran-
derd.

Om dit gebeuren te vieren, houden wij
vanaf 13.30 uur

OPEN HUIS
en kunt u onder het genot van een

drankje de vergrote winkel bekijken.

Tevens hebben wij vanaf vrijdag 1 april 1977 de volgende

Grammofoonplaten/
muziekcassettes

iedere klant ontvangt een korting van maar
liefst f 2,50 op een L.P. of muziekcassette naar
keuze.

„SUPER AANBIEDING" VOOR SINGLES
DE GEHELE MAAND APRIL

geen f 5,85 maar slechts f 5.=

ITT Schaub-Lorenz Kleuren TV:
WELTSPIEGEL „1844"
grootbeeld model 1977

adviesprijs f 2498,- onze prijs f 2198.=
WELTSPIEGEL „1849"
grootbeeld met inschuifbare afstandbediening

f 2728,- onze prijs f 2348.=
WELTSPIEGEL „1843"
51 cm beeld met inschuifbare af s tand bediening

f 1978,- onze prijs f 1798.=
Zwart/wit TV:
Emerson Lancaster
61 cm all-transistor TV
prachtig toestel, 3 jaar gegarandeerd

normale prijs f 798,- onze prijs f 498.=

Stereo Combinatie's Schneider
radio - cassette - pick-up

f 19flfl -2 x 25 watt normale prijs f 1698,- onze prijs | |b\t\tm —

Stereo platenspeler
beperk|p voorraad!
2 x 5 watt met boxen. Bodemprijs f 125.=
Onbespeelde Cassette's
MET GARANTIE !

8 x C 60 ( 2 x 30 minuten) voor

5 x C 90 (2 x 45 minuten) voor

f 10.=
f 10.=

In verband met de verbouwing zijn wij maan-
dag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 maart

GESLOTEN
WIJ ZIJN WEL TELEFONISCH TE BEREI KEN !

Eenmalige aanbieding van
Portable zwart/wit TV
Philips 44 cm
SLECHTS ENKELE STUKS!
adviesprijs f 598,- nu voor slechts f 398.=
Portable's
prachtige portable van ITT Schaub Lorenz:
Junior 23
FM en MG werkt op 4 penlite batterijen
normale prijs f 89,50 zolang de voorraad strekt voor slechts f50..

ITT
SCHAUB-LORENZ

RADIO - TV - VfDEO-SPECIAALZAAK

STATIONSWEG l - VORDEN - TELEFOON 05752-2577
GOEDE GARANTIE

Eigen snelle servicedienst - Reparaties in eigen werkplaats
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DE
FIETS

BOYMANS BRENGT
GROTE TENTOONSTELLING
ROND DE FIETS

Onder de titel De Fiets zal van 7 april tot
en met 12 juni in het museum Boymans-van
Beuningen in Rotterdam een grote tentoon-
stelling zijn te bezichtigen rond Nederlands
meest populaire vervoermiddel: de fiets.
Er wordt een honderdtal schilderijen uit
binnen- en buitenland geëxposeerd die de
fiets of het fietsgebruik tot onderwerp heb-
ben, waaronder een Monet, een van de eer-
ste fiets- schilderijen die gemaakt zijn.
Daarnaast vele affiches en objekten. Deze
unieke kollektie kunstwerken zal worden
aangevuld met een verzameling antieke

fietsen, documenten en curiosa.
Ter gelegenheid van deze tentoonstellng -
de eerste van zo verantwoorde opzet in Ne-
derland- zal een uitvoerige catalogus ver-
schijnen waarin een groot deel van de ge-
exposeerde kunstwerken zal worden afge-
beeld en toegelicht. Hierin zal ook een om-
vangryk overzicht worden opgonomen van
de geschiedenis van de fiets en het fietsge-
bruik. Een groot deel van deze tentoonstel-
ling zal daarna in het Belgische Knokke
worden geëxposeerd.

NEDERLANDERS FIETSEN PER
JAAR ZO'N 7,5 MILJARD KILOMETER

Hoeveel kilometer fietsen de Nederlanders
gezamenlijk per jaar? Naar voorzichtige
en serieuze schatting moet dat zo'n 7,5 mil-
jard kilometer ztjn. Dat wil zeggen een ge-
middelde van 1500 kilometer per jaar per
fietser. Er z$jn 1,13 miljoen personen die
dagelijks van de fiets gebruik maken voor
woon-werk ver keer binnen hun woonge-
meente. Daarnaast zijn er een dikke vier
miljoen Nederlanders die hun fiets voor an-
dere doeleinden gebruiken, onder meer in
toenemende mate voor hun recreatie en tij-
dens de vakantie.

Onder de leden van toerclubs zijn er zeer
velen, die elk weekend goed zijn voor hon-
derden prestatie kilometers per persoon.
Met elkaar zorgen zij voor het genoemde,
respectable aantal miljarden kilometers per
jaar.

GA DIT JAAR EENS OP
FIETSVAKANTIE

De fiets garandeerd een ontspannende va-
kantie waarbij men toch op prettige wwze
bezig is. Ga daarom dit jaar eens op fiets-
vakantie; hetzij de grote vakantie, hetzij
een tussendoortje of een lang weekend. Er
zijn mogelijkheden te over in binnen- en
buitenland; vooal nu overal fietsarrange-
menten worden verzorgd waarbij uw bed en
eten voor u verzorgd worden en desgewenst
een huurfiets voor u klaar staat.
In verschillende streken worden vanuit di-
verse plaatsen dergelijke fietsarrangemen-
ten aangeboden, waarover u inlichtingen
kunt krijgen bij de V.V.V.-katoren. Toppers
zijn op het ogenblik fietsen in de vrije na-
tuur van Gelderland en Overijssel (inlich-
tingen bij o.m. de V.V.V.'s in Arnhem en
Almelo), maar ook elders kunt u terecht
zoals bijvoorbeeld in Drente, in Gaasterland
en in het Noordhollandse Bergen. Voor an-
dere landen zijn er de Eurobike-holidays
waarover u informatie kunt krijgen bij on-
der meer de nationale verkeersbureaux van
de verschillende landen.
Evenals in het vorige jaar kunt u ook in
1977 weer een fietstocht door Amerika
gaan maken. Er staan voorlopig drie grote
tours op het programma.

Inlichtingen hierover bij Bikecentennial-
Holland, Srawinskystraat 9, Zutphen.

MEER DUURDERE
FIETSEN VERKOCHT

De bedrijfsresultaten in de Nederlandse
fietsenhandel zijn in het afgelopen jaar
goed geweest en dat vooral dank zij de ver-
koop van duurdere fietsen, meer semi-race-
fietsen en meer onderdelen en toebehoren.
Vooral in de verkoop van toebehoren blijkt
een sterk stijgende lijn te zitten. De ver-
koopstijgingen bij de detailhandel schom-
melden tussen de vijf en twintig procent.
Hierdoor konden de vaak belangrijke om-
zetverliezen in de bromfietssector worden
opgevangen. Bij duurdere fietsen moet voor-
al gedacht worden aan de super (lichte)
sportfietsen voorzien van versnellingen, die
de laatste jaren steeds meer in trek raken
en mede in verband moeten worden ge-
bracht met het toenemende gebruik van de
fiets voor recreatiedoeleinden. Voor velen is
zo'n fiets een vrijetijdsfiets geworden, een
tweede fiets naast de maandag-tot-en-met-
vrijdag-fiets voor dageiyks gebruik, waar-
aan men ook steeds hogere eisen gaat stel-
len.

NU BOODSCHAPPENDRIEWIELER
VERKRIJGBAAR

Sinds kort is in Nederland een boodschap-
pendriewieler verkrijgbaar, een zeer apart
en praktisch vervoermiddel. Het gaat hier
om een fiets en zogenoemd damesmodel met
twee achterwielen, waartussen een flinke
boodschappenmand kan worden geplaatst
die bij deze fiets wordt geleverd. Speciale
vering tussen voor- en achterframe houdt
de beide achterwielen stevig op de grond;
ook bij het nemen van scherpe bochten. De-
ze driewieler maakt deel uit van een zestal
nieuwe Bridgestone-fietsen, die in Japan
worden gefabriceerd en nu ook in Neder-
land worden geïmporteerd.

FRIES VOND FIETSGELUK IN EDE

Als provincie komt Drente het sterkst naar
voren als fiets-mekka. Onder de steden is
het de Gelderse plaats Ede die zich het
meest over het fietsgebeuren laat horen.

De o.m. door de Stichting Streek-V.V.V.
Zuid-West Veluwe georganiseerde fotowed-
strijd: Natuur (iy k) de fiets, vond zijn af-
sluiting toen op 2 februari de prijsuitrijking
plaatsvond in het fraaie kantoor van de
Spaarbank voor Ede.

Een inwoner van Leeuwarden, de heer G.
Luit, ging met de hoofdprijs strijken, een
zeer kostbare fiets, die htj zich in zijn woon-
plaats mag aanschaffen.

FIETS-RENAISSANCE
STAAT VOOR DE DEUR

Volgens een Duits onderzoek is in de jaren
tachtig van deze eeuw een fiets-renaissance
te verwachten. De belangstelling voor
fiets en het fietsgebruik zullen noch ve<
meer toenemen. De fietsenhandel zal zicf
voor deze situatie moeten klaarmaken om
te kunnen voldoen aan de vraag naar zeer
deskundige voorlichting en gespecialiseerde
kennis, waaraan bij aankoop in warenhui-
zen en via postorderbedrijven niet of moei-
lijk zal kunnen worden voldaan. De ver-
wachtnig is dat de fietsenhandelaar zich in
de komende jaren steeds meer zal moeten
ontwikkelen tot een specialist-voorlichter.

DAT IS MIJN FIETS!

Weet u welke fiets het meest voor u ge-
schikt is ? Dat is een serieuze vraag omdat
er tussen de vele typen fietsen die in ons
land te koop zijn echt heel wat verschillen
bestaan. Niet alleen in kwaliteit, prijs en
merk maar ook in soort. Wie prettig wil
fietsen, moet een fiets hebben die zoveel
mogelijk bij hem past en afgestemd is op
het doel waarvoor de fiets overwegend
wordt gebruikt. Om aan de weet te komen
welke fiets voor u het meest geschikt is,
kunt u het consumentenvoorlichtingsboek-
je raadplegen dat onder de titel Wat voor
fiets? is verschenen in de serie Fietsotheek.

Door overmaking van f 6,25 op postrekening
nr. 234567 kunt u dit alles vinden over de
vele soorten fietsen voor jong en oud, leert
u wat de verschillen zijn en waar u speciaal
naar moet kijken. Ook over tandems, vouw-
fietsen, remsystemen en versnellingen.

Wat u zelf voor u baby klaarmaakt
is altijd verser en gezonder

De Baby-Moulinette maalt het
verse eten dat u zelf voor
uw baby klaarmaakt helemaal
fijn. En wat vers wordt
bereid, dat is
voedzaam en gezond.

Kant-en-klare babyvoeding uit een potje of
blikje is natuurlijk wel eens makkelijk.
Maar het warme maal dat u in uw eigen
keuken bereidt, is daarmee niet te verge-
lijken. Dat is veel verser, dus gezonder. U
weet precies wat erin zit. Bovendien vinden
babies het prettig om hetzelfde te eten als
hun moeder.

Veel jonge moeders laten hun baby dan ook
graag zoveel mogelijk meeëten uit de ge-
wone pot. Op die manier raakt de baby
meteen gewend aan de eigen manier van
koken. En dat kan erg gemakkelijk zijn als

hij (of zij) later overgaat op normaal, vast
eten.

Is baby's eten wel fyn genoeg gemalen?
De vraag is alleen: hoe maken we baby's
voeding zo klaar dat er beslist geen stuk-
jes in blijven zitten? Geen probleem. De
speciale Baby-Moulinette kan het eten van
uw baby zo fijn malen als u maar wilt.
Er zit een menglbeker op, zodat u er ook
vloeibare babyvoeding in kunt bereiden, bij-
voorbeeld door extra groentenat toe te voe-
gen. Zo is baby's warme maaltje zelfs ge-
schikt voor de fles. Later kunt u er minder

vocht bij doen, zodat u uw kleine met een
lepel kunt laten eten.
Met een Baby-Moulinette kunt u uw baby
verser en gezonder eten geven. Zonder extra
uitgaven. Zonder over veel tijd te hoeven
beschikken en zonder extra werk. Dat is
beter voor uw kindje. Makkelijk voor de
moeder.
De Baby-Moulinette is momenteel te zien
op de grote Domotechnica vakbeurs in Keu-
len. Als hij binnenkort in Nederland op de
markt komt, zit er een waardevol boekje
by met informatie over gezond eten voor
kinderen in hun eerste levensjaren.

Twee mooie zomers veroorzaken
goede tuinmeubeleneen

Als u een nieuw tuinameublement wilt aan-
schaffen, zult u er deze zomer vroeg by
moeten zijn. Want zoals het er nu naar uit-
ziet, zal vooral in de betere kwaliteiten de
vraag het aanbod royaal gaan overtreffen.
De oorzaak ligt in de stralende zomers die
ons land de laatste twee jaren heeft gekend.
Door het mooie weer zyn de buitenmeubelen
zeer intensief gebruikt.
Heel wat mensen hebben met u ontdekt hoe
prettig het is om ook in de tuin lekker kom-
fortabel te kunnen zitten. Midden vorige zo-
mer waren er dan ook in veel zaken nau-
welijks meer kwaliteitsmeubelen te krygen.
En ook de voorraad by de groothandel was
uitgeput.
Er wordt al enkele maanden op volle toeren
gewerkt om aan de verwachte vraag te vol-
doen. Ook bij de Nederlands fabrikant Ega-
lite, die een verfijnd assortiment houten
tuinmeubelen brengt, gekenmerkt door een
tijdloze iyn en getuigend van een goede
smaak en grote eenvoud. Het voorname uit-
terlijk van de meubelen wordt bepaald door
een licht gewelfde lijn in de rug en zitlat-
ten. Ook in kwalitatief opzicht onderscheidt
deze fabrikant zich, met name in de keus
van geselekteerde houtsoorten die stuk voor
stuk een speciale lakbehandeling krygen
zodat de zon geen vat heeft op de kleur.
Het wit blijft puur wit. Het bruin biyft rus-
tiek bruin. Als een van de weinigen geeft
Egalite dan ook garantie op de meubelen:
liefst twee Jaar zelfs.

Maar net als alle merken zullen ook de
komfortabele en duurzame tuinmeubelen
van Egalite staks misschien niet altyd even
makkelijk te krijgen zijn. Zeker niet als we
dit jaar net zo'n prachtige, zonnige zomer
krygen als vorig jaar.

FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
'm de vorm van
een foto-drieluik
"Ga d'r op uit in het volle leven. Waar men 't tegenkomt, daar is het
interessant." Dat is een opwekking, die geschreven is door een dichter
wiens naam me is ontschoten, maar wiens goede raad ik graag opvolg.
En dat volle leven wordt dan: de weekmarkt. Om er 't één en ander te
kopen en vooral: te fotograferen. Want die dichter heeft gelijk: waar
mensen zijn daar is het interessant. Dat kun je zien aan deze foto,
waarvoor ik, uiteraard na speciale toestemming van de marktkoopman,
met mijn kamera achter zijn koopwaar ben gaan staan. Waar je de
mensen kunt zien, die met kritisch-keurende blikken de koopwaar
bekijken en door hun vingers laten gaan. Alleen dat kleine mannetje
onderaan heeft ineens de kamera ontdekt.

Mensen op de markt: een boeiend onderwerp. Hier is
er nog één: een boekenkoper. Hij weet niet, dat er een
foto wordt gemaakt en hij is gewoon zichzelf. De
vakman-fotograaf noemt dit een "candid-foto" of-
tewel een openhartige foto. Nu moetje met het maken
daarvan wel oppassen, want elk mens heeft, zoals dat
heet, recht op privacy. Een kamera mag dus niet een
"gluurder" worden. Maar op deze manier is het geen
probleem, want hier wordt op een vriendelijke manier
een mens getoond zoals-ie is.

Ook een echt marktplaatje, weer genomen vanaf de
plaats van de marktkoopman. In dit geval een beetje
gek, omdat je net tussen twee rijen slipjes door de
gezichten van de klanten ziet. Vooral in kleur is dit
een bijzonder plaatje - Zo is er op de markt veel voer
voor fotografen, die zoeken naar leuke motieven.
Zo'n marktserie is trouwens ook een goed element in
een fotojaarboek, want voor wie regelmatig naar de
markt gaat, is dit een boeiend stukje van het alle-
daagse leven.
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Profiteer nu van onze openingsaanbiedingen!!
tot en met 31 maart 1977
10% KORTING op alle artikelen

MEUBELEN - TAPIJTEN - LEDERWAREN

B. LAMMERS
Burgemeester Galleestraat 26 - Telefoon 1421

u krijgt uw zin!
Voor elke bijzondere gelegenheid hebben wij een royale keuze

kostuums voor èlle soorten mannen. Tien tegen één dat u bij ons
slaagt en nog voordelig ook

tcHliol en mode

/choolclermctn

T-SHIRTS
met lange en korte mouw

in diverse kleuren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Bewoners Brinkerhof
Opdat ons dorp het schoonste dorp
van de Achterhoek blijft, komen wij
zaterdag 26 maart om 10.00 uur bij u
met een platte wagen met plantsoen.

Per perceel wordt tegen
de halve kostprijs een
boom of struik
beschikbaar gesteld.

De andere helft hebben wij betaald uit onze
schoonheidspremie.

WERKGROEP
LEEFBAARHEID VORDEN

eonconiiis
Hengelo <gid>
tel.05753-1461

Dansen
27 MAART

Ferrari

D
;
WEEKEND-
AANBIEDING

BEDRUKTE

TAILLESLÏPS
s.m.l. 2 stuks 5,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

HUSQVARNA en LEWENSTEIN

naai-
machines
reeds vanaf 399,00

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

Te koop: wit wandmeubel
2,40 x 2,20 m tegen ieder
aannemelijk bod. De Haar
17, Vorden, na 16.00 uur

A

Contact

V

graag

gelezen

Hoera, het voorjaar
is aangekomen . . .

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ingevolge
art. 26, lid I van de wet op de Ruimtelijke Orde-
ning ter openbare kennis, dat de raad der ge-
meente Vorden bij zijn besluit van 28 december
1976 heeft vastgesteld het bestemmingsplan „Het
Schapenmeer 1976".
Genoemd bestemmingsplan ligt met ingang van
28 maart 1977 gedurende l maand voor een ieder
ter inzage ter gemeentesekretarie.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeente-
raad hebben gewend, kunnen gedurende genoem-
de termijn van l maand tegen het plan bezwaren
indienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die
bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de
vaststelling van het plan in het ontwerp zijn aan-
gebracht.

Vorden, 23 maart 1977.

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

Unieke aanbieding:

PLAYTEX B.H.'s

CORSELETS, PANTYLETS

PANTYBROEKJES

nu
halve prijs!

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

Maar heeft u het al vernomen:

wij hebben zojuist onze kollektie

TENNISKLEDING
ontvangen.

Zoveel soorten en modellen heeft u
nooit zien hangen:

rokjes, jurkjes, shorts,
shirts, pullovers, vesten,
jacks
en onze prijzen zijn te gek.

Kom gezellig en vrijblijvend even
kflken en u zal er zeker voor
bezwijken

Wapen en Sporthandel

iteeds doeUreffendl

Zutphenseweg — Vorden

l»
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A.s. zaterdag 26 maart

BAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
aanvang 20.00 uur tot 01.00 uur

Muziek:
THE MOODCHERS

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden
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DRUKWERK
in offset en boekdruk

Kleurendruk of zwart
Vraag eens vrijblijvend

advies en prijs

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404
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