
Donderdag 29 maart 1979
41e jaargang nr. 3

Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 27,- per
jaar.
Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Geen kollektebussen in onze gemeente
lystcollektes een morele druk op de bevolking? Met deze vraag hield de

raad van Vorden zich dinsdagavond uitputtend bezig. Een meederheid zie "neen",
daarmee een voorstel van B&W verwerpend om collektebussen aan te schaffen en
by collektes dwingend voor te schrijven. Overigens, over de vraag bestond zelfs in
het college van B&W geen eenstemmigheid omdat wethouder W. A. J. Lichtenberg
er niets voor voelde over te stappen op bussen. Zijn partijgenoot J. F. Geerken
vertolkte in de raad de gevoelens van de CDA-fractie, die onverdeeld achter het
toestaan van l ijst collektes stond. HU achtte de Vordense ingezetenen verstandig
genoeg om zich niet van de wys te laten brengen van door anderen op de lijst
getekende bedragen. Bovendien was hij van oordeel, dat een gemeentebestuur niet
op de stoel van de besturen van bepaalde instellingen moest gaan zitten.

"Lijstcollektes",, aldus de heer Geerken
brengen het dubbele op van buskollek-
ten. In bussen stopt men te gemakkelijk
een kwartje, terwijl men het tienvoudige
wel kan bijdragen". Hij had niets tegen
bussen, die hij ook nog wel wilde
aanschaffen voor die instellingen, die
daar gebruik van willen maken, doch
verder handhaafde hij de vrijheid van
lijstcollektes. De socialist Stoltenborg
verkondigde een tegengestelde mening
en was van oordeel, dat lijstcollektes een
morele druk op de bevolking leggen.
Bovendien kunnen met gemeentelijke
collekte-bussen de illegale inzamelingen
worden tegen gegaan omdat de inwoners
dan direct kunnen zien, dat het gemeen-
tebestuur toestemming heeft gegeven.

Ook de VVD-fractie, bij monde van de
heer H. Tjoonk verkondigde de mening,
dat de bevolking capabel genoeg was om
zelf te beslissen voor hoeveel men op een
lijst wil intekenen, terwijl de heer G. J.
Bannink (vrije lijst) helemaal niets van

collektes moest hebben. En zo die dan
toch niet te vermijden zouden zijn, dan
maar met een envelopje. Het voorstel
van B&W om bussen aan te schaffen,
haalde de eindstreep niet. Zeven van de
dertien raadsleden stemden tegen. Hij
blijft zoals het is. Zeer verdeeld waren
ook de gevoelens ten opzichte van
Zutphen, althans wat betreft de bijdrage
van 5000 gulden in het exploitatie-
tekort, dat B&W over de jaren 1977 tot
en met 1979 aan de Hanzestad wil
uitkeren. In het voorstel stond ook, dat
B&W na 1979 wilden bekijken, of in
verband met de inflatie ee hogere
uitkering nodig zou zijn. Doch die
voorwaarde pikte geen der raadsleden.

Twee leden van de CDA-fractie konden
nog wel instemmen met het symbolische
bedrag van 5000 gulden, om in ieder
geval de deur naar Zutphen open te
houden. Daarbij werd gedacht aan de
mogelijkheid, dat misschien nog eens de.
zwem- en poloclub van het overdekte

bad gebruik zouden kunnen maken. Nu
zijn de beschikbare uren te ongunstig en
bovendien is de vereniging in het over-
dekte bad te Eefde (Mettray) de helft
goedkoper uit. De CDA-ers W. A. Kok
en R. J. Overbeeke voelden helemaal
niets voor een bijdrage. Vordenaren
maken van vier overekte baden gebruik
en daarvan staat, wat het gebruik
betreft, Zutphen op de een na laagste
plaats. Geven we Zutphen een bijdrage
- als centrumgemeente krijgen ze toch al
een hogere uitkering - dan hebben die
andere gemeenten daar ook recht op en
waar blijven we dan", aldus de heer
Overbeeke. Waaraan de heer Kok nog
toevoegde, dat men in eigen gemeente
nog niet weet waar het met het eigen bad
naar toe gaat en dat zelfs Vordenaren
ook gebruik maken van openluchtbaden
in de omgeving en omgekeerd andere
gemeentenaren van het bad in Vorden.

De heren Ploeger (PvdA) en mr. R. A.
van den Wall Bake (VVD) konden met
de bijdrage instemmen, mits daar ook in
de toekomst iets tegenover zou staan,
terwijl de heer Bannink ook het school-
zwemmen in Zutphen onder de aan-
dacht van B&W bracht. In de rondvraag
maakte de heer Ploeger het college van
B&W het verwijt, dat het met de
inspraakprocedure van het verkeerson-
derzoek maar een rommeltje werd, doch
de voorzitter verzekerde, dat de bevol-
king volledig aan haar trekken zou
komen.

Een tochtje maken
in de buurt
Een kerk, een paar "Gasthöfe" en een
paar huizen, zie daar het hele dorp
Zwillbrock, een paar honderd meter
over de duitse grens aan de weg van
Groenlo naar Vreden. Bekend om z'n
"Venne" met z'n meeuwen-kolonie en
daarom nogal in de belangstelling staat.
Maar die belangstelling is de kerk ook
zeer zeker waard. Hoewel klein van
omvang is ze toch wel zo rijk aan
versieringen en historie dat een bezoek
hieraan beslist geen verloren middag is.
Bij deze kerk heeft vroeger een klooster
gestaan dat in de jaren 1820-1825 is
verkocht en afgebroken waarbij nogal
wat kunstschatten verloren zijn gegaan,
althans dat vermoedt men. De kerk zelf,
stammend uit 1717, is van een bij-
zondere schoonheid o.a. het orgel met
de beeltenis van Koning David, de
kansel met zijn uitzonderlijk rijke ver-
siering of het hoofdaltaar. Dit laatste,
met beeltenissen van Fransiscus van
Assisi en Bonaventure, heeft nog een
bijzonderheid. Normaal ziet men als
achtergrond een afbeelding van de krui-
siging. Met Kerstmis echter wordt dit
(losse) paneel vervangen door een afbeel-
ding van de Christus-geboorte. We
zouden er nog veel meer van kunnen
vertellen maar de bedoeling van dit
stukje is toch wel dat u er zelf naar toe
gaat om al dit moois te bekijken.

Een bij dit dorpje behorende bijzonder-
heid is nog de z.g. "Kloppendiek", die
vanuit het portaal der kerk westelijk
voer de gens naar nederlands gebied
leidt. Deze weg door het veen werd
vroeger gebruikt door de gelovigen,
(katholieken) die in het gelderse onder-
drukt werden nadat hier de reformatie
de overhand had gekregen. Door novi-
cen uit het bij het klooster staande
Kloppenhuis werden ze ingelicht over
dag en uur van de samenkomst. Deze
novicen (Klöpkes) klopten dan op de
vensters en deden dan hun mededeling.
De langs deze weg staande "Kopfei-
chen" zoals de duitsers ze noemen,
vallen nu onder Naturdenkmal en zijn
als zodanig beschermd. De naam van
het gasthof "Kloppendiek" herinnert er
nog aan. Het klooster (Fransiskaner) dat
vroeger bij de kerk behoorde heeft nog
met Vorden te maken gehad in bijzon-
derheid met Huize Medler. Nadat hier
de grote dorpskerk tot de reformatie was
overgegaan, ongeveer 1580-1590, wilde
de toenmalige heer van Dordt van 't
Medler de zielzorg van de katholieke
bevolking opdragen aan een pater van
het klooster Zwillbrock. Daartoe diende
de slotkapel bij het Medler. Met de
toenmalige apostolisch vicaris Petrus

Codde heeft de heer van 't Medler vele
jaren overhoop gelegen alvorens deze
kwestie geregeld was. Uiteindelijk werd
de Amsterdammer Fransiskaner Ludo-
vicus van den Elzen als huisgeestelijke
op 't Medler benoemd. Echter wel onder
voorwaarde dat hij alleen de mis aan de
adelijke familie mocht opdragen en dan
nog zonder preek. Ook het afnemen van
de biecht werd hem verboden.

Vermeldenswaard is hier verder nog dat
in het doopboek der kerk ao. 1794 het
echtpaar Jansen - Nienhuis en in 1780
het echtpaar Jansen - Verhoff als af-
komstig uit Vorden vermeld staan.
Allebei werden vermeld met l kind. Zo
ziet u, ook in Zwillbrock kan men
Vorden nog tegenkomen. Ga er maar
eens kijken. Juist nu pciknikken in 't bos
er nog niet bij is een leuk uitstapje. En
bij "Kloppendiek" is de koffie en de kok
zonder meer goed.

Bouw- en
houtbonden voor
het eerst samen
De bouw- en houtbonden van de afd.
Vorden van het NVV en NKV hebben
voor het eerst in de geschiedenis van de
afdeling een federatieve jaarvergadering
gehouden. De federatievoorzitter G. M.
Eggink kon een flink aantal leden
welkom heten. Bij ziekte van de sekre-
taris nam voorzitter Eggink tevens het
jaarverslag voor zijn rekening. Beide
penningmeesters konden het jaar met
een batig saldo afsluiten.

Bij de bestuursverkiezing bleef het be-
stuur van de Bouw- en Houtbond NVV
ongewijzigd. Bij het NKV was de heer
H. Hoevers aftredend en niet herkies-
baar. Het bestuur van het NKV ziet er
nu als volgt uit: voorzitter F. Bleumink;
sekr. R. Langenhoff; penningmeester H.
Steenbreker. Het federatieve bestuur
ziet er nu als volgt uit: voorzitter G . M .
Eggink; sekr. A. J. Kamperman; pen-
ningmeester R. Langenhoff en de leden
B. Wullink, G. J. Voorhorst en H.
Steenbreker.

Na de bestuursverkiezing kwam een
discussie op gang over de koppelbazen
in de bouw. De vergadering was van
mening dat de praktijken van deze
koppelbazen de bouw ernstig verzieken.
Zij moeten harder door de overheid en
vakbonden worden aangepakt. De fede-
ratie gaat in het komende seizoen een
kindermiddag organiseren voor kinde-
ren van de leden die de lagere school
bezoeken.

NCVBpfd. Vorden
bijeen
De heer Gerritsen uit Apeldoorn hielu
voor de af d. Vorden van de NCVB dezer
dagen een le^ig over het doel en het
werk van he^^derlands Bijbelgenoot-
schap. Het doel in samenwerking met
andere bijbelgenootschappen de Bijbel
in iedere taal over de gehele wereld te
verspreiden. Aan de hand van dia's liet
de heer Gerritsen zien hoe dat in Polen
gaat. Op dinsdag 17 april zal. mevr.
W. F. van Oosten - Ordelman een
inleiding houden over het onderwerp
"Samen Leven".
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Open huis openbare
lagere school
Vrijdagavond 30 maart wordt er in de
openbare lagere school in het dorp een
open huis gehouden. Dit onder het
motto "Kom er 's in en kijk er 's rond".
Het doel van de avond is o^^^elang-
stellenden een indruk te gev^Blvat er
alzo door de leerlingen wordt gemaakt
tijdens de lessen in handvaardigheid.

1 Ven ie r worden in enkele ruimten lopen-
de dia-voorstellingen getoond over ge-
beurtenissen zoals schoolreisjes
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Jeugddienst in de Herv. dorpskerk
a.s. Zondag l april wordt ide maande-
lijkse Jeugddienst gehouden in de Her-
vormde kerk. Grappige datum, dat
wel... Je komt echt niet tevergeefs.
Probeer het maar! Ds. Giethoorn uit
Arnhem (Provinciaal jeugdwerk advi-
seur) hoopt deze dienst te leiden. Ons
Vordens Jeugdkoor "Inter Chris" hoopt
ook aanwezig te zijn en enkele liederen
te zingen.

Passie-dienst van de raad van kerken.
In deze Lijdenstijd, de 40-dagen-tijd-
voor-Pasen belegt ook dit jaar de Raad
van Kerken te Vorden een Passie-dienst
en wel op a.s. zondagavond l april in de
RK kerk aan het Jebbink, de Christus
Koning kerk. Ds. J. Zijlstra, Gerefor-
meerd predikant zal D.V. deze dienst

Veilig Verkeer in Vorden
De inwoners van Vorden ontvingen deze
dagen een circulaire over de verkeers-
veiligheid in Vorden. De bedoeling is dat
iedere Vordenaar inspraak mag hebben,
de vraag is dan ook wat ervaart u als
onveilig in uw woonmilieu. Voor 15 april
kan men schriftelijk als wijk, groep of
individueel wensen, suggesties en advie-
zen indienen. Het Veilig Verkeer gaat
a.s. zondag een fietstocht organiseren
onder leiding van de heer van Dijk. De
bedoeling is om een inzicht te krijgen
hoe de verkeerssituaties in Vorden zijn.
Gelijk wil men er aan koppelen een
fietstocht naar 't Zwilbroek (Elders in
dit blad een artikel hierover) dus u kunt
een leuke dag hebben. Vertrek om 19.00
uur (let op zomertijd) vanaf het kerk-
plein. Deelnemerskaarten zijn gratis af
te halen vóór zaterdag 12 uur bij het W
kantoor Wullink, Dorpsstraat.

Mede in verband met het bovengenoem-
de zal bekeken worden de situatie bij de
wientjesvoort waar al lang een wens van

velen bekeken zal worden nl. het fiets-
pad langs de Ruurloseweg. Bij de brug
Wientjesvoort zal een demonstratie wor-
den gegeven door Dekobouw voor het
leggen van plastic fietsbruggen, dit
hardplastic is zeer voordelig en snel aan
te brengen. Bovengenoemde fa. wil
speciaal voor deze gelegenheid een uit-
zondering maken, mede dat hoge auto-
riteiten deze fietstocht zullen meema-
ken, uiteraard om hun produkt te
kunnen verkopen. Wij telefoneerden
hedenmorgen met B&W van Vorden en
men deelde ons mede dat men zeer
geïnteresseerd was, ook zij zullen zon-
dag de fietstocht meemaken, doch alleen
omgeving Vorden, de tocht naar Zwil-
broek maakte men liever per auto,
uiteraard zal dit ook wel te veel gevraagd
zijn van een ambtenaar in funktie. Per
slot hebben deze mensen ook hun "vrije
tijd". Werk dus allen mee en nu maar
hopen dat het a.s. zondag stralend weer
zal xijn, want dat zal de tocht zeker ten
goede komen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

leiden, die mede voorbereid werd door
leden van de genoemde plaatselijke
Raad van kerken. De Gebroeders Eykel-
kamp hopen enkele liederen te zingen in
deze oecumenische kerkdienst.
Kinderen ook aan het avondmaal...?
De kerkeraad van de Hervormde ge-
meente heeft reeds enkele keren op de
maandelijkse vergadering met elkaar
nagedacht ne gesproken over het actuele
onderwerp: "Kinderen ook aan het
Heilig Avondmaal?" In vele gemeenten
is dit onderwerp de laatste tijd reeds aan
de orde geweest, terwijl nu in een groot
aantal gemeenten het Heilig Avondmaal
in de kerk als gezins-communie wordt
gevierd. Door de Heilige Doop horen we
immers bij de geloofsgemeenschap van
Jezus Christus, de Heer. Mogen we dan
de gedoopte, de "ingelijfde" kinderen
weren van het Heilig Avondmaal. Mo-
gen wij ze "verhinderen" deze vorm van
Hvangelie-verkondiging te ontvangen?
Op de vorige week gehouden kerke-
raadsvergadering is besloten over dit
belangrijke, actuele onderwerp van ge-
dachten te wisselen en elkaar te infor-
meren op een gemeente-avond. Als
datum is gesteld: donderdagavond 19
april, in "de Voorde", Kerkstraat 15.
Om u de gelegenheid te geven deze
avond (19 april) hiervoor te reserveren,
geven we dit bericht vroegtijdig door aan
de gezinnen met kinderen, ja aan héél de
Hervormde gemeente.
Paasgroet naar Oost-Europa
De kerkeraad van de hervormde ge-
meente heeft een paasgroet gezonden
aan de gemeente van Ds. Lajos Poth in
Subotica, Joegoslavië en ook aan Ds. en
mevr. Kulifay te Boedapest, Hongarije.
De Hervormde kerk heeft al enkele jaren
goede contacten gemaakt met de kleine
protestantse kerk in Subotica, die het
daar door allerlei omstandigheden (ook
politieke) vaak moeilijk heeft. De uit-
gangskollekte was dan ook zondagmor-
gen jl. bestemd voor de genoemde kerk
in Subotica. Mocht iemand uit ons
midden aan de kollekte alsnog willen
deelnemen dan is zijn gave zeer welkom
bij de beide predikanten (Deldenseweg 2
en Ruurloseweg 19) en ook bij de koster,
Kerkstraat 15. Ook Ds. en mevrouw
Kulifay zijn vorige zomer te gast geweest
in de Vordense gemeente. Ook met hen
zijn goede banden in vriendschap en
geloof gelegd. En we proberen die te
bestendigen.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

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

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
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.

BRAND MELDEN

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

POLITIE

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

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
zondag l april 10.00 uur Ds. Giethoorn
(Arnhem), Jeugddienst m.m.v. Vordens
Jeugdkoor; 19.00 uur Passie-dienst van
Raad van Kerken in de Christus Koning
kerk, Ds. J. Zijlstra.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
Ds. J. R. Zijlstra, Lijdensdienst Raad
van Kerken in de R.K. Christus Koning
kerk.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 -
13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
uur Dr. v. Tongeren. S.v.p. boodschap-
pen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9.00-
9.15 uur.

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

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
diensten dierenartsen

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
C. Wijnberg, Ulft, tel. 08356-3670; N. J.
Edens, Vorden, tel. 05752-1453. Spoed-
gevallen 11.30-12.00 uur.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand april mevr. Wolters, tel.
1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

NOODHULPDIENST

Mevr. Brandenburg, tel. 2003 tot 2
april. Mevr. v.d. Berg, tel. 6875 van
2-17 april. Graag bellen tussen 8.30 -
9.30 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groen Kruis-
gebouw.

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.
Zaterdags, zondags, feestdagen en 's
avonds kan men aanbellen aan de
apotheekdeur voor recepten en spoed-
gevallen.
• i

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220
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SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 05752 1232

(ItöMOKSTil

A7065 S/A/^S



Thomas heeft een zusje gekre-
gen.

Zij heet
SUZANNE

Zij werd geboren op 26 maart
1979.

Wim, Wilma en Thomas
Koers-Kamperman

H. v. Bramerenstraat 17, Vor-
den.
Tijdelijk adres: Nieuwe Spit-
taal, Warnsveld.

Gaarne wil ik, mede namens
mijn kinderen, iedereen
bedanken voor het medeleven
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, moeder en oma

Jacoba Johanna Bijenhof
Door de overweldigende be-
langstelling is het mij onmo-
gelijk iedereen persoonlijk te
bedanken.

H. J. Eggink
Vorden, maart 1979
't Molenblick 2, Vorden

Dr. Sterringa
2- 16 april
afwezig *
wegens herhalingsopkomst
mil. dienst.
Voor patiënten A t/m K
neemt waar Dr. Vaneker, Zut-
phenseweg 58, tel. 2432;
Voor patiënten L t/m Z
neemt waar Dr. v. Tongeren,
Christinalaan 18, tel. 1678.

Begin het voorjaar met een
nieuwe toer-, sport-, of trim-
fiets.
Maar dan een FONGERS
Barink, Nieuwstad 26.

Rozijnenbrood
(echt lekker)
bij 't Winkeltje in brood en
banket. A. G. Schurink,
Burg. Galleestraat 22, Vorden
Tel. 1877

Maandag 2 april 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.

Gevraagd: kosthuis, met hui-
selijk verkeer, door heer,
middelbare leeftijd, in Vorden
of omgeving.
Brieven onder nr. 2-1, Buro
Contact.

Te koop: wegens aanschaf
auto, Suzuki 750 GT bj. '75.
Km.-stand 28.000.
Lochemseweg 6, Warnsveld.
Tel. 05750-22673.

Te koop: 2 paar luidspreker-
boxen; oudere single's vanaf
ƒ 1,50; Elpee's vanaf ƒ 5,-.
Vanaf donderdagavond
W. Besselink p/a Berendsen,
Hertog Karel van Gelreweg
13, Vorden. Tel. 2679.

Te koop: rode Opel Manta
'73. Km-stand 37.500, in
prima staat. Prijs ƒ 3750,-
Tel. 1228, Vorden.

Te koop: prima Sparta brom-
fiets, koelkast en kookplaat
4-pits.
V. Eijkelkamp, D>r. C. Lu-
lofsweg 20, Vorden.

Te koop: g.o.h. bromfiets,
Puch. H. Addink, Geesink-
weg 3, Warnsveld. Tel. 05750-
21057.

Weekendreklame:
tompoezen

't Winkeltje in brood en
banket. A. G. Schurink,
Burg. Galleestraat 22, Vorden
Tel. 1877.

FONGERS
Een merkfiets haalt u bij

Barink, Nieuwstad 26
Uw tweewielerspecialist

Ook voor uw reparaties

GRATIS FILM
bij ontwikkelen
en afdrukken

Drog. De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

Te koop: jonge pauwen.
F. Helmink, tel. 05752-6701.

Inplaats van kaarten

Dinsdag 3 april bunt onze olde luu

A. J. MAALDERINK
W. MAALDERINK-BLIKMAN

vieftug joar met mekare 'e trouwt.

Van half drie tot vier uur ku ' j ze felici-
teern bie'j „de Boggelaar", Vordense-
weg 32, Warnsveld.

De kinder en kleinkinder

Vorden, maart 1979
Nieuwstad 32N

Hartelijk dank aan allen die mijn 80e verjaardag in
welke vorm dan ook, voor mij en mijn vrouw tot een
onvergetelijke dag hebben gemaakt.

D. KLEIN BLEUMINK

Hengelo (Gld.), maart 1979
Vordenseweg 68

Heden werd plotseling uit onze familiekring wegge-
nomen onze zwager en oom

LOUIS MARTINUS BROUWER
echtgenoot van H. Bosch

predikant van de Herv. Gemeente
te Nieuw-Dordrecht

op de leeftijd van bijna 62 jaar.

Voorst: Fam. A. Haverkamp-Bosch
Vorden: Fam. G. Bogchelman
Vorden: Fam. J. Bosch

Zeist: Fam. B. A. Hoetink
Barneveld: Fam. B. Rossel

De begrafenis heeft plaats gevonden op maandag 26
maart op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Correspondentie-adres:
Vastenouw 5, Nieuw-Dordrecht

Gemeente Vorden
ONDERHOUD ZANDWEGEN

Belanghebbenden die het schaven van zandwegen te-
gen verminderd tarief door de gemeente willen doen
uitvoeren, dienen hiervan mededeling te doen vóór
7 april a.s. op het bureau gemeentewerken.
Na vaststelling van het te betalen bedrag hetwelk bij
vooruitbetaling moet worden voldaan, zal de weg in
het werkschema 1979 worden opgenomen.

Bij opgave na 7 april zal op een langere wachttijd
moeten worden gerekend.

Voor kasteel Vorden
vragen wij één

nette werkster
die met nog twee andere
dames het gemeentehuis
iedere avond van 18.00 tot
20.00 uur schoon en mooi wil
houden.

Nadere inlichtingen verstrekken wij U gaarne,
bij U aan huis of telefonisch
tel. 05730-1289 in Lochem.

LOCHEIVtS

Gym .ver. SPARTA
GROTE HUIS-AAN-HUIS

EIER ACTIE
in het dorp

op zaterdag 7 april

PAASEIEREN
Voor het geld hoeft U het niet te laten

BOEKENWEEK
van 29 maart t/m 7 april

Bij aankoop van boeken van f 17,50
ontvangt U dan het
geschenk mooi kado
van S. Carmiggelt

Kom eens kijken

BOEKHANDEL HIETBRIIMK

Zonneschermen
en rolgordijnen
leveren wij U uit voorraad

Bestel nu reeds, dit voorkomt
lange levertijden.

Als speciale aanbieding
plaatsen wij Uw zonwering
tot eind mei

GRATIS
Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Prachtige sortering

paaseieren
eigen fabrikaat

40 soorten

kleine eitjes
alle smaken

WEEKENDREKLAME:

slagroomstam
BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat - Vorden - Telefoon 1750

Specialiteit: Zwanenhalzen

Couwbond N.K.V,
Paasverzil vering
Vakantiezegels

i.
rrijdag 30 maart tussen 18-20 uur

rP.v. Smidsstraat 10 - Vorden

I—-

Gevraagd met spoed:

vakbekwame

metselaars
of halfwas
en een

opperman
AANNEMERSBEDRIJF

H. J. RUITERKAMP B.V.
Lindeseweg 22, Vorden - Telefoon 6631

Extra voordelige
aanbiedingen
Conference handperen 1 kg l

Malse spinazie 1 kg

Maroc sinaasappels 15 voor

Uien baal 5 kg l wO

Weekendaanbieding:
1 bos Narcissen.. 295

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Ontbijtkoek
met echte honing

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

HEERLIJK UIT EIGEN BAKKERIJ

Zutphenseweg 18 - Telefoon 1384

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Sigaren magazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

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

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Te koop: 4 pits gaskomfoor
Pelgrim. 2 kinderfietsjes 4-1-6
jr. Meidoornstraat 13. Na
17.00 uur. Hengelo (Gld.)

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Wilt U UW TUIN aangelegd
of veranderd hebben?
Neem dan eens contact met ons op.
Wij maken geheel vrijblijvend een tekening en/of kos-
tenberekening voor U.
Wij verzorgen ook: • straatwerk • metselwerk •
vijvers • pergela'senz. enz.

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2619na 18.30 uur.

l

Elke advertentie in Contact
wordt gelezen.

Dus:
ADVERTEREN

' DOET
VERKOPEN!!

1

1il
1

1l1Ii

momenteel is er op onze adm. afdeling
plaats voor een

receptioniste/
telefoniste/ typiste

Voor de funktie achten wij het diploma
MAVO als minimaal en een redelijke
kennis van de Engelse en
strekt tot aanbeveling.

Duitse taal

Geboden wordt een prettige werksfeer
en een goed salaris.

Zij die geïnteresseerd zijn in deze veel-
zijdige zelfstandige funktie
20 jaar oud, kunnen hun
schriftelijk richten aan:

en + 18 tot
sollicitaties

ten have holding vorden bv

Industriewcg 8 Postbus 55 7250 AB Vorden Tel 05752-2244

1

1
ii
1

iii
y%

)i
De mooiste wengéwand
maakt u zelf van vuren

met Rambo Beits.
Doe-het-zelf-centrum

HARMSEN
Schoolstraat 6 - 8, Vorden
Telefoon 05752-1486

Rambo Beits maakt timmerhout tot edelhout.

dit springt de week uit
geruite

overhemdjes
in de maten 116 tot 164

normaal 22,50

nu 19,95
uw zaak

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSCWEG TEL 05752 1b14
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X//9^
^ëöo^sc.

BROODim diepvries

Ase

tp&r^KQ
/OOGZ ^9

//éér

w/r

IVOTEIVBAR

teeuv/A
/7/X

WBese ••••x-x-x-:-:-:-:-:-::

VERS VLEES
('• *

#£?&8C>f/t)D€

nee au* Ame -̂S-̂ =)«S' 'm

JÜ^
-

Supermarkt Oonk,
Jm C1 ___ ?J_^x-. -J. O I 7^ ,J^,Smidsstraat2,Vbrden.

i



Donderdag 29 maart 1979
41e jaargang nr. 3 Tweede blad CONTACT - VORDEN
Plattelandsvrouwen Eieractie Sparta
Behalve de gezamenlijke culturele avond
op 5 april organiseert de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen op woensdag 11
april een bijeenkomst waarbij mevr.
Weeda een lezing zal houden over het
onderwerp "Veranderingen rond het
gezin". Voorts staat er voor de dames op
15 me,i een fietstocht op het programma,
terwijl het jaarlijkse reisje is vastgesteld
op 14 juni.

Vordense
kunstenaars
exposeerden by
galerie Wanda
Batavier
Verrassende verbeeldingen van de ke-
ramisten Will Colenbrander-Snijders en
Bert Colenbrander en schilder - graficus
Jan Rozeboom uit Vorden. Jan Roze-
boom (Zutphen: 20-1-'45, ABK Arn-
hem) exposeerde nog niet zo lang
geleden in Vorden. Evenals toen en vele
malen daarvoor, werd ik nu in Doesburg
getroffen door de zuiverheid en verstil-
ling die zijn etsen en tekeningen ken-
merken. Niet minder door zijn vermogen
om prenten, die je onmiddelijk herkent,
door kleine veranderingen toch geheel
nieuw te doen zijn. Pas bij zeer goed
naar binnen kijken ontdek je de rijkdom
van die nuances.

Will Colenbrander-Snijders (Oosterhout
'46, opl. Acad. industr. vormgeving met
pedagogisch didaktische bijscholing
Eindhoven) en Bert Colenbrander (Zut-
phen: '43 opl. St. Joost, Breda) vormen
een edel paar keramisten dat m.i. nog
steeds wordt onderschat. In zekere zin
zijn ze te vergelijken met Rozeboom:
hun kracht ligt in de stilte en de ver-
fijnde melodie der nuances. Bert Colen-
brander uit zich voornamelijk in wat
men "potterie" pleegt te noemen.

Voor gebruik zowel als sier, hoewel ik
dat onderschied in wezen zinloos vindt.
Beide moeten ze voor zichzelf spreken en
leven als keramische vorm. Bij Colen-
brander doen ze het ten volle. Het werk
van Will Colenbrander-Snijders is "vrij-
er", in die zin dat het meestal sculpturen
zijn met een sterk organische beeldtaal.
Doch ook hier is het spel van vuur en
aarde bepalend voor het kostelijke eind-
produkt.

Uit: "Kijk op kunst"
door R. V. Groningen.

Opbrengst collecte
De in Vorden gehouden collecte t.b.v.
het Rheumafonds heeft het mooie be-
drag van ƒ 3691,53 opgebracht. Harte-
lijk dank aan alle gevers en geefsters.

Contactavond
Vordens Dameskoor
Op zaterdag 24 maart hield het Vordens
Dameskoor haar jaarlijkse contactavond
in het Dorpscentrum. Uitgenodigd wa-
ren: Hengelo's Gemengd koor, Dames-
door "Zanglust" Empe, Gem Zangver.
"Irene" Epse, Zutphen's mannenkoor.
De voorzitster, mevr. KI. Brinke opende
deze avond, waarna het Vordens dames-
koor als eerste optrad. Er werd over het
algemeen goed gezongen. Van gemeen-
tewege waren aanwezig de heren wet-
houders Bochgelman en Lichtenberg
met hun echtgenoten.

In de pauze werd een verloting gehou-
den. Na een dankwoord van de voor-
zitster werd aan de heren dirigenten als-
mede aan de pianiste mevr. Heemers een
boeket bloemen aangeboden. Hierna
werd nog gedanst op de tonen van dans-
muziek "Moonlight". Het was een ge-
slaagde avond.

TTV Treklust hield
bowlingavond
In café-restuarant De Boggelaar hield de
Touwtrekvereniging "Treklust" te War-
ken een bowlingavond voor leden, junio-
ren en hun dames. De eerste drie prijzen
gingen naar: heren: 1. A. Wenneker; 2.
G. Haggeman; 3. H. Wonnink; Poedel-
rijs bij de heren: E. Schoenaker. Dames:
1. mevr. Wonnink; 2. mej. te Winkel; 3.
Anja Bargeman; Poedelprijs dames:
mej. Mazee. Na afloop werd er een
gezellig etentje gehouden.

De Gymnastiekvereniging Sparta, orga-
niseert op zaterdag 7 april ten behoeve
van een feestelijke uitvoering een grote
eieractie. En dat hebben ze zeer goed
uitgedacht zo vlak voor de pasen. Naar
wij vernomen hebben, is het zeer profes-
sioneel op touw gezet. U krijgt ze bijna
verpakt en ze worden kakelvers opge-
haald, je zou haast zeggen bijna onder
de kip vandaan. Wij geven als advies
voor dat geld kun je het niet laten, want
naar wij vernomen zijn de prijzen erg
gunstig.

Een goed idee, steunt u de gymnastiek-
vereniging met eieren. Ons advies is legt
uw geld vast klaar want het is voor een
goed doel en zeker voor goede waar. Zie
advertentie elders in dit blad!

Schoolnieuws
Nutskleuterschool
Vrijdagmiddag 23 februari werd er op
een gezellige manier karnaval gevierd.
De kinderen mochten verkleed op school
komen en zelfs prins karnaval kwam nog
even een kijkje nemen.

Woensdagavond 4 april wordt er op
school een "Werkavond" gehouden.
Ondef leiding van de leidsters gaan de
ouders de Palpaasstokken van hun
kinderen versieren. Donderdagmorgen 5
april gaan de kinderen in optocht met
hun versierde Palmpaasstokken naar het
Bejaardencentrum "De Wehme". Op-
gave van nieuwe leerlingen kan men
dagelijks doen aan de kleuterschool of
per telefoon.

Voorjaarsrit
'Graafschapryders'
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert zondag
l april een orienteringsrit ("Voorjaars-
rit) welke meetelt voor het clubkam-
pioenschap en het provinciale kam-
pioenschap (PCC-rit).

De rit die een lengte heeft van plm. 50
kilometer is uitgezet door de heren J.
Luyten en B. A. W. Horsting, voert de
deelnemers geheel door de omgeving van
Vorden. Deelname is mogelijk per auto-
motor of bromfiets. Er is een speciale
klasse voor de "plezierrijders". De start
is vanaf café Schoenaker

Voetbal
Vorden • KSV [Vragender] 1-1
De thuisclub mocht in deze wedstrijd
niet mopperen dat KSV het betere veld-
spel niet in voldoende doelpunten in de
score tot uitdrukking bracht. Nu bleef
het bij 1-1, een uitslag waar de geel-
zwarten achteraf best content mee zullen
zijn. De grote uitblinker in deze ontmoe-
ting was de linkerspits van KSV Wol-
terink. Deze was een voortdurend gevaar
voor de achterhoede van Vorden. Na
ruim vijf minuten spelen kreeg Wolte-
rink een fraaie kans, doch de attent uit
zijn doel gekomen Wim Harms redde
uitstekend. Een paar minuten later was
het wel raak en kon Wolterink scoren na
een blunder van dezelfde doelman

^ Harms 0-1.

In de 20e minuut werd het gelijk. Op
links trok Theo Shotsman de bal voor,
waarna de toestormende Eddy Hiddink
de bal in het KSV doel knalde 1-1. Tot
aan de rust gebeurde er voor beide
doelen vrij weinig. In de tweede helft een
forse strijd, waarbij KSV meer en meer
op het middenveld ging domineren mede
doordat de krachten bij sommige Vor-
den-spelers afnamen. Halverwege de
tweede helft had de thuisclub geluk dat
het niet op achterstand kwam. Harms,
die over het algemeen een goede wed-
strijd keepte, lied de bal los waardoor
Wolterink van dichtbij een levensgrote
kans kreeg. Hij schoot evenwel tegen de
paal. KSV bleef het beste van het spel
houden maar de stand bleef evenwel 1-1.

Uitslagen VV Vorden: Vorden KSV
1-1; Vios B. 2 - Vorden 2 1-1; Vorden 3 -
Baakse B. 2 4-1; Vorden 4 - Varseveld 2
0-2; Vorden 6 - Oeken 5 2-0; Vorden 7 -
SCS 2 4-2.

Programma: Vorden 2 - MEC 2; Be
Quick 4 - Vorden 3; Eibergen 5 - Vorden
4; Vorden 5 - Baakse B. 3; Warnsv. B. 4
- Vorden 6; Oeken 6 - Vorden 7; Vorden
8 - Sp. Brummen 6; RKZVC l- Vorden
1.

Wilhelmina SSS 5 • Sv. Ratti l [afd.
zaterdag |
Na een lange winterstop mocht Sv. Ratti
het opnemen tegen Wilhelmina SSS uit
Zutphen. Sv. Ratti had de winterstop
goed overleefd want er werd goed
gecombineerd en werd de tegenstander
met de rug tegen de muur gedrukt. Sv.
Ratti was heer en meester en zo konden
dan de doelpunten niet uitblijven en het
was H. Stoltenborg die de score voor
1979 opende, 1-0 voor Sv. Ratti. Enkele
minuten later was het P. Bielawski die
W. Wiegerink in stelling bracht die er
met een prachtige kopbal 2-0 van
maakte. Sv. Ratti bleef goed doorgaan
en het was H. Eggink die met een mooie
schuiver de stand op 3-0 bracht. Het zag
er naar uit dat er een hoge uitslag te
verwachten was. Nu was het weer H.
Sloetjes die na 30 minuten goed op
kwam en gaf W. Wiegerink een niet te
missen kans 4-0.

*

J. Dijkman maakte zich meester over de
bal en scoorde van grote afstand 5-0.
Nog voor rust was het H. Sloetjes die met
een solo vanaf het middenveld de doel-
man feilloos passeerde 6-0. De tweede
helft was beduidend minder van kwali-
teit maar toch kon Sv. Ratti scoren door
een doelpunt van P. Bielawske 7-0. H.
Stoltenborg deed er nog een schepje
bovenop om de eindstand op 8-0 te
brengen. Zo blijft Sv. Ratti de lijst
aanvoeren. Sv. Ratti 2 won verrassend
van Apeldoorn 7 die koploper van de
afdeling was, maar door deze overwin-
ning mag nu ook Sv. Ratti 2 samen met
Apeldoorn 7 de lijst aanvoeren, een
prachtig resultaat.

Uitslagen Sv. Ratti
Afd. zaterdag: Wilhelmina SSS 5 - Sv.
Ratti l 0-8; Sv. Ratti 2 - Apeldoorn 7
1-0; Sv. Ratti 3 - Almen 5 1-3.
Afd. jeugd: Sv. Ratt i Al - Pax Al 12-1;
Sv. Ratti Cl - BÉfense Boys Cl 4-4.
Afd. dames: Sv^Ratti l - de Hoven l
0-1; Deo 2 - Sv. Ratti 2 1-6.

c - Sp. Dev. b; jongens asp. Dash a -
ABS a; Dash b - Hansa c; meisjes jun.
Dash - Hansa d; Nijmegen: 3e div. C
Nijmegen 73 - Dash; Zutphen: jongens
asp. Dash b - Bruvoc; dames 3e kl.
Wilh. 5 - Dash 6; heren prom. Hansa 3 -
Dash 1; dames 2e kl. Dash 3 - Almen 2;
dames Ie kl. Bruvoc 2 - Dash 2; Vorden:
dames 2e kl. Dash 4 - DVC 1; heren Ie
kl. Dash 2 - W I K 2.

Spectaculaire
autocross in Warken
Op zondag 29 april a.s. zullen nabij
camping Leunk in Warken bij Warns-
veld spectaculaire autocross-wedstrijden
worden gehouden. Op een enkele hec-
taren groot terrein van de heer Dick
Berenpas zullen de beste coureurs uit de
regio (Oost-Gelderland, Veluwe, Sal-
land. IJsselstreek) op hun al of niet
/.elfgecreëerde cross-auto's in spannende
races de beste plaatsen proberen te
bemachtigen. Het is voor de tweede
maal is successie dat de organisatie in
handen is van de Autocrossclub De
Zwaan te Hengelo G, het autocrossteam
Schierboom te Warnsveld, de carnavals-
club de Plaggenstekkers van de Bogge-
laar en de Touwtrekvereniging Treklust
te Warken. Een en ander gaat onder
auspiciën van de Stichting Autosport
Oost-Nederland te Halle. Er zal worden
gereden in de sport-, tour- of standaard-
klasse, terwijl er ook weer een aparte
klasse in het leven is geroepen voor de
plaatselijke rijders.

Mede-organisator M. Schierboom: "In
de plaatselijke rijdersklasse mogen geen
auto's/deelnemers meedoen die normaal
in de cross rijden." Men kan zich tot 14
dagen voor de aanvang opgeven. Dit
geldt alleen voor de plaatselijke rijders,
waarvan de winnaar zich Kampioen van
Warnsveld mag noemen. De titel is
momenteel in bezit van de heer Stok-
kers.

Touwtrekken

Programma
Afd. zaterdag: S {. Ratti l - D.Z.C. 6;
Harfsen 3 - Sv. Ati 2; A.Z.S.V. 8 - Sv.
Ratti 3.
Afd. jeugd: A.Z.C. A2 - Sv. Ratti 1; Sv.
Ratti BI - Vorden B2; Sv. Ratti Cl vrij.
Afd. zondag: Sv. Ratti l - S.H.E. 1; Sv.
Ratti 2 - S.C.S. 3; Hercules 4 - Sv. Ratti
3.
Afd. dames: Sv. Ratti l vrij; Sv. Ratti 2 -
Witkampers.

Volleybal
Dames l staan veilig
Hoewel de competitie 1978/1979 bijna
aan het eind is, is nog niet exact vast te
stellen welke 3 ploegen in de derde di-
visie afd. C zullen moeten degraderen.
Het is een gedrang van jewelste. Dash
behoorde tot voor zaterdag theoretisch
ook nog tot de kandidaten. Afgelopen
zaterdag stond er voor Dash in de wed-
strijd tegen Isala dus veel op het spel.
Een belangrijke speelster van IsaJa was
geblesseerd en verhinderd om mee te
spelen. Van Dash-zijde was men vrijwel
op volle sterkte. Vanaf de aanvang ging
het Dash voor de wind. Vooral het blok
aan het net bracht Isala tot wanhoop.
Er werd door Dash ontspannen en
geconcentreerd gespeeld, zodat de eerste
set met 15-5 eindigde. De tweede set gaf
een uiterst snel verloop te zien. In 10
minuten tijds was het 15-6 voor Dash.
Het was niet verwonderlijk, dat Dash in
de 3e set iets minder inzet toonde, zodat
Isala wat meer aan bod kwam. Het werd
15-9 voor dash. Dash heeft nu 27 punten
behaald en kan nu niet meer degra-
deren, hetgeen gezien het verschil in
sterkte van de ploegen een goede ver-
dienste is. Vooral ook omdat er jongere
speelsters beschikbaar komen kan Dash
het volgend seizoen met groot ver-
trouwen tegemoet ziet. Met vereende
krachten moet er dan een aanzienlijk
beter resultaat uit de bus kunnen
komen.

Overige uitslagen: jongens asp. SVS c -
Dash c 0-3; SVS b - Dash b 2-1; Dash a -
Harfsen a 0-3; meisjes asp. SVS g - Dash
d 2-1; dames 3e kl. Valto 3 - Dash 6 3-0;
DVC 2 - Dash 5 1-2; dames 2e kl. Hansa
5 - Dash 3 3-0; dames 3e kl. Dash 6 -
Hansa 6 1-2; heren 2e kl. Dash 4 - Valto
3 3-0; heren promkl. Dash l - Isala 3
1-3.

Programma: Twello: jongens asp. Harf-
sen b - Dash c; Vorden: meisjes asp.
Dash a - ABS a; Dash d - Wilh. d; Dash

Finales indoorwedstryden NTB. Derde
plaats voor Vorden.
Geheel buiten verwachting is het achttal
van Eibergen er in geslaagd om tijdens
de finales van de indoorweds^iiden
seizoen 1978-1979 van de NedJBldse
Touwtrekkers Bond, winnaar te worden
van de zwaargewichtklasse de 720 kg.
Maar niet alleen in deze klasse oogstten
Jan Groot wassink c.s. lauweren, ook in
de 640 kg. klasse werd de top bereikt en
kwam men als grote overwinnaar uit de
finales tevoorschijn. De slotwedstrijden
van de NTB werden zaterdagavond
gehouden in manege 't Timmerhuus te
Wolversveen. Een groot aantal teams
-zes in de 720 en achttien in de 640 kg.
klasse - hadden ingeschreven, een en
ander als voorbereiding voor de zware
zomercompetitie. Het was het derde en
tevens laatste toernooi van de afgelopen
winter. Omdat het favoriete Heure niet
deelname en Bekveld met een verzwakte
ploeg in het veld trad, ging het duel in de

Gratis eerste
inleg voor elke

nieuwe spaarder

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Wiemelink's Jan was al un helen tied met zien Grete etrouwd ewes.
Al wel zo lange dat hee 't ni'je d'r zo'n betjen af hadde en zo now en
dan wel us nao 'n anderen kek. En at 't zo uut kwam gebeurn d'r
ok wel us wat meer dan allene maor kieken. Dat had ok de pestoor
te heurn ekregen en dach: Vedorie, den Wiemelink, daor mo'k
toch us hen, da's jao zo'n goeien frommes en den mek mien daor
wat moois. Hee d'r op un goeien middag nao too. Wiemelink's boer
zat net in de kokken. "Jao, Wiemelink, wat ik ow zeggen wolle, ik
hebbe eheurd dat i'j wel us nao andere vrouwluu kiekt". "Och,
och, 't zol toch wat" zeg Wiemelink, "kieken nao vrouwluu, is dat
dan zo'n zunde?" "Jao," zeg de pestoor," as 't door maor bi'j blif
maor zee praot ok wel anders oaver ow", "Och, de luu kletst maor
wat, daor mo'j niks op uut doen". "Jao now," zeg de pestoor, "ik
bun ok nog umme wat anders ekommen. Mien huusholster die mot
un paar dage weg, kan ik neet bi'j owluu die paar dage in de kos
kommen, da's mooi kot bi'j de kerke. Veural 's margens is mien
dat makkeluk".

"Oh, jaowel, waorumme neet, i'j komp maor, te etten he'w zat".
"Goed dan kom ik tookem wekke maondag". Wiemelink's Jan
vetell'n 't an zien vrouw dat ze de pestoor un paar dage in de kos
kregen. "En wat t'r nog bi'j zeggen wol, i'j mot maor alle dage
boerenkool kokken, dat lust um zo graag en zien huusholster kokt
dat nooit". Zoas afesprokken et de pestoor 's maondags veur 't
eerste met. 't Gif boerenkool met ribbekes en un stuksken gasterug
spek. "En meneer pestoor hoo smek 't ow?. "Goed", zeg de
pestoor, "zo'n maol boerenkool da's maor wat lekker en 't is nog us
un keer wat anders".

Dinsdags kwam d'r weer boerenkool op taofel met un old
schenkenbot d'r in. Zo old dat de maaien d'r al in zatt'n. De
pestoor trok un betjen zoer gezichte en kwam zowat an 't kok-
halzen. "Meneer pestoor, hoo smek 't?" "Goed, goed, da's wat
lekkers, die boerenkool". Zo ging 't de hele wekke deur. Vri'jdags
was Grete effen de kokken uutegaone. Toen gaf 't ok weer
boerenkool maor now zonder vleis. De pestoor vroog "Gif dat hier
bi'j ow alle dage boerenkool?" "I'j bunt mien ok un mooien," zeg
Jan, "now ha'j vief dage boerenkool ehad en now klaag i'j al. Ik
bun al twintug jaor met Grete etrouwd en a'k dan us un keer
argens anders nao kieke dan he'j daor wat van te zeggen."

H. Leestman

720 kg. klasse voornamelijk tussen
Twente en Eibergen. De Eibergenaren
hadden kennelijk al hun reserves in de
strijd gegooid en wisten met groot
machtvertoon de zege te pakken, op de
voet gevolgd door TC Twente.

Eindstand 720 kg: 1. Eibergen; 2. TC
Twente; 3. Bekveld; 4. Hofboys en Oude
Jans; 4. Noordijk.
640 A klasse: In de 640 A klasse wist
Eibergen al direct dor te stoten naar de
top en vond alleen de Beltrumse Bisons
op zijn weg.
Eindstand: 1. Eibergen; 2. Bisons; 3.
Bathmen; 4. Erichem; 5. Okia; 6.
Oosterwij k.
In de 640 B klasse vochten eveneens zes
ploegen om de beste plaatsen. Ook hier
toonden de bisons zich zeer sterk en
deden hun naam eer aan. Zelfs Vorden
moest zich gewonnen geven.
Eindstand 640 B klasse: 1. Bisons; 2.
Vorden; 3. Eibergen en DES Zieuwent;
4. Bathmen en EHTC.
In de 640 C klasse waren Bussloo en

DES de beste ploegen. In de eindfase
won Bussloo en werd eerste.
Eindstand 640 C klasse: 1. Bussloo; 2.
Des; 3. EHTC en Erichem; 4. Averlo en
Okia. Uit elke poule gingen de twee
hoogst geplaatsten over naar de finales.
Eibergen wist hierbij alle rivalen van
zich af te houden en trok zich naar de
eindzege.
Eindstand 640 kg: 1. Eibergen; 2.
Bisons; 3. Vorden; 4. DES; 5. Bussloo
en Bisons.

BURGERLIJKE.
STAND

Ondertrouwd: A. J. Winkels en M. a.
Groot Roessink.
Gehuwd: P. Kloosterman en W. C. M.
Eijkelkamp.
Overleden: Taekema, Meerten Jacob,
oud 85 jaar.

VORDEN,

Makelaars- en Assurrantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31
Tel. 05752-1531

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

Bij ons is plaats voor een

vlotte

leerling-
verkoopster
met gevoel voor mode en
goede omgangsvormen.
Leeftijd 17-18 jaar.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

JAN HARTMAN
Dorpsstraat3, Ruurlo -Tel. 1386

Vraagt per 2 mei a.s.

een keurig en vlot

winkelmeisje
Leeftijd + 20-21 jaar.

Liefst met enige ervaring - 's maandags vrij

DEZE WEEK ONTVANGEN:

Vlotte
herenschoen
in leer
met sportieve crèpezool

Prijs slechts Jïf f «f U

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Vorden - Telefoon 1342



Citroen-dealer
AUTOMOBIELBEDRIJ F

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 L.P.G.-installaties, LN, AMI, Dyane en 2CV6
en diverse andere merken, zoals:

Alfa Romeo - met L.P.G. . 1975
Allegro 1100 2x 1976
Audi SOLS 1977
Datsus120AFII . . . . 1977-1978
Fiat 128 1100 CL 1977
Honda Civic De Luxe . . . . 1977
Mitsubishi 1200. 1977

Opel Ascona 16s - met L.P.G.,
Opel Ascona 16n
Opel Rekord2000
Peugeot 304 D
Peugeot 504 G L . . 1976

1976 Renault 16 TS .. 1975
1974 Mini 1275 GT. . . 1974
1978 Simca 1100LS . 1976
1977 Simca 1000 R . 1975

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

TANKEN EN LATER BETALEN
DAG EN NACHT TANKEN

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

OPEN HUIS en SHOW
bij JOWE

Op vrijdag 30 maart en zaterdag 31 maart a.s.
vanaf 10.00 uur van

MACHINES
voor bos - land - tuin - park
zowel nieuw, als gebruikt.

Hengelo/Keijenborg, Branderhorstweg 5
Tel. 05753-2026

SHOW

een nieuwe lente...
een nieuwe zonwering
Ja zoveel nieuws moet
U zelf gaan zien...
o.a. een nieuw geheel electrisch
scherm... en niet duur
diverse types terrasschermen
vlakhangende zonwering etc. etc.

Gewoon... gezellig komen kijken
donderdag 29 maart 15.00-21.00 uur
vrijdag 30 maart 15.00-21.00 uur
zaterdag 31 maart 10.00-17.00 uur

in het Gemeentecentrum
Vordensebinnenweg -Warnsveld

Uw gastheer,

signatuur van
beter woonkomfort

Vorden - Dorpsstraat 22 - 05752-1314
Warnsveld - Rijksstraatweg 108 - 05750-1.73.32

MEUBEL
VOORDEELSHOW

Geïnspireerd door een rijke traditie, vertoont dit fijn
gelijnde, eil̂ a bergmeubel alle kenmerken va
degelijk meirolmakersschap. Met bar, vitrine e
twee laden.
Afmeting: 173 cm breed en 161 cm hoog.

AKTIE-PRIJS:1415;

HELMINK
Zutphenseweg 24 - Vorden - Telefoon 05752-1514

B.V.

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Telefoon 05752- 1261

Tu'mschaar
de Luxe.
Mooi uitgevoerd en extra
handig in gebruik. Door
de anti-kleeflaag knipt u
met het grootste gemak
en krijgt u het beste
resultaat. Voor 'n
sensationele prijs:
van ƒ 41,50 voor

ƒ30,55.

Uitgekiend voor meer tuinplezier

1 april

BRIDGE

Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

Hengelo Gld. telefoon O5753-1461

Alkmaar Beverwijk 's-Gravenhaye
Amsterdam Doetinchem Haarlem
Arnhem Ede Hooyeveen

Hoorn Zaandam
Leiden Zutphen
Punnerend

De keus van je leven...

meteen werken én studeren
of eerst studeren en dan afwachten

Werken
Wanneer je eindexamen Gymnasium, Atheneum, HEAO
of HAVO hebt kun je beginnen als assistent. Dat wil zeggen
een goede financiële start met uitstekende perspectieven.
Afwisselend werk bij bedrijven en organisaties van gevarieerde
aard, waardoor je veel praktijkervaring opdoet.

Studeren
Met deze ervaring als ondergrond kan je tegelijkertijd studeren voor
registeraccountant (academisch niveau), voor controleleider of
adjunct-accountant (middelbaar niveau), met vergoeding van de
studiekosten en door eigen cursussen.
Wil je meer over de combinatie werken en studeren weten, vul
dan de bon in.

DOn Ik zou nic graag eens nader oriënteren over een
toekomst in de accountancy.
Neemt u kontakt met mij op voor een vrijblijvend gesprek
op uw kantoor te

Jel.O

Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) aan ons secretariaat.
Antwoordnummer 222.1620 WB Hoorn.

V

GROTE
VOORJAARSSHOW

Trakteren - landbouwwerktuigen -
Senior melkleidingen

Dolmar kettingzagen - Robin motor-
zeisen - tuingereedschappen -
gazonmachines

Elektrische gereedschappen
voor vakman en amateur

Huishoudelijke artikelen - wasauto
maten - koelkasten - diepvriezers

Fietsen alle modellen voor jong en oud

OOk racefietsen, speciaal ingerichte showroom

Tuinmeubelen alle modellen

Breng een bezoek, het is de moeite waard

VRIJDAG 30 MAART 10 22 uur
ZATERDAG 31 MAART 10 22 uur
ZONDAG 1 APRIL 10 18 uur

\\v*VTtnX,~

.VUJAVN/SdyH^H

Gebr. WISSELINK
„DE HEIDE SMID
Halleheideweg 16 - Halle - Tel. 08343-218

ti



ten have piodiikt u- bv
heeft zich gespecialiseerd in het leveren en mon-
teren van komplete installaties t.b.v. de veevoe-
der-, chemische en genotmiddelenindustrie.

Op korte termijn kunnen wij plaatsen

CO 2 lassers en
konstruktiebankwerkers
Wij bieden:
— interessant werk
— gunstige financiële voorwaarden
— goede pensioenvoorziening
— reiskostenvergoeding
— verstrekking van werkkleding

Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten
aan

TEN HAVE PRODUKTIE B.V.
Industrieweg 8 te Vorden.

Inlichtingen tussen 8.00 - 16.30 uur, tel. 05752-
2244 of na werktijd tussen 18.00-19.00 uur
tel. 08342-1949.

Industrieweg 8 Postbus 55 7250 AB Vorden Tel 05752-2244
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OYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN
^ J 33 T volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Cressida De Luxe 1978
TOYOTA Corolla 30 Stationwagon
met gasinstallatie . 1978
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1978
TOYOTA Corolla 30 De Luxe - 4 deurs . 1 978
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé. . . 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé. . . 1976
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 Automatic 1976
TOYOTA Carina 1600 De Luxe 4-drs . . . 1976
TOYOTA Corolla 1200 Economie 2 st. . 1978
FORDTaunus 1600LKombi 1976
VOLKSWAGEN POLO L 1977
CITROEN 2CV6 1977
CITROEN 2CV4 1973
SIMCA 1 100 GLS 1976
DATSUN CHERRY 1000 De Luxe 1976
MAZDA 818 Coupé met schade 1974
FIAT 127 E 1973

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256*"

.. Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle. V
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Voor direkt gevraagd:

SCHILDER
schildersbedrijf
bennie harmsen
v/h winkelman

spalstraat 17, 7255 AA hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

Laat nu uw

hand-
of motormaaier
slijpen of reviseren

bij de grasmachine-specialist

GEBR. BARENDSEN
VORDEN - TEL. 05752-1261

All* soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

•n ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.

banken, vijvers,
tegels, patioblokfcen

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
zeer origineel,
handgemaakt.

Tuin
er eens in...
en bekijk de mogelijkheden
aan onze zaak met

D TUINMEUBELEN
D TUINLAMPEN
G SIERBESTRATING
D BLOEMBAKKEN
D PATIOBLOKKEN etc.

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur,
vrijdags tot 21.00 uur,

zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur

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

Wij verhuren
- kangohamers
- kettingzagen
- tuinfrezen
- kompressoren
- slijpmachines
- schuurmachines
- enz.

COHEN VERHUUR
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1825

OPENHAARD
BLOKKEN

Branden + 2Vi uur.
ƒ 2,85 per stuk

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

Te koop: jonge Duitse Her-
dershonden, 9 weken oud,
met prima stamboom, ingeënt
en ontwormd. G. Stokkink,
De Boonk 33, Vorden. Tel.
2684 ('s avonds na 5 uur.)

MAAK NU GEMAKKELIJK
EN SNEL
UW TUIN IN ORDE

HUUR EEN

TUINFREES

COHEN VERHUUR
Korenbloemstraat 14, Henge-
lo (Gld.) Tel. 05753-1825.

GEVRAAGD:

Produktie-
medewerkers

•
Chauffeur
buitendienst
Afwisselend werk
meteen goed loon.

illicitaties:i"
HOUTHANDEL

B. H. Wesselink & Zn b.v.
Borculoseweg 41, Ruurlo -Tel. 05735-1395

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

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6684

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

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

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 ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

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

Vorden - Ridderkerk
Dieren

5 JAAR - 5JAAR - 5 JAAR - 5 JAAR - 5 JAAR - 5 JAAR - 5JAAR - 5 JA

DISCOUNT CENTRUM RUURLO
1e LUSTRUM

1 APRIL 1974 opening Discount Centrum
destijds in de Spoorstraat

Vanwege dit 5-jarig bestaan dachten wij U als klant
een kadO te moeten aanbieden, en wel op de volgende manier:

„Stoffenboetiek"
indien u voor f 35,- koopt gratis stof voor een blouse!!

(waarde ca. f 12, —

„Won ing in richting"
indien u voor f 150,- koopt keuze uit diverse kado's

(waarde ca. f 50, — )

START: DINSDAG 3 APRIL T/M DONDERDAG 5 APRIL!!

DORPSSTRAAT 29 - TELEFOON 05735-1361
en

in
5 JAAR - 5 JAAR - 5 JAAR - 5 JAAR - 5 JAAR - 5 JAAR - 5 JAAR - 5 JAAR

Een bezoek aan
Modecentrum TEUNISSEN - Ruurlo
is nu de moeite waard.
Onze voorjaarskollektie
is kompleet
Grote keus in jonge- en grote maten mode

MafltBlS tot maat 52 in voorraad - vanaf. . 100,—

JapOlinen tweedelige vanaf 69,50

Groot assortiment bldZGFS vanaf 69,50

Coatjes en jackets vanaf 45,-
Rokken en blouses tot maat 52 vanaf 19,95

Modecentrum

Ruurlo
vrijdags koopavond tot 9 uur
's woensdags de hele dag open!!
's maandags gesloten

/TicHTine
DORP/CEflTRUfn
Raadhuisstraat 6 - Telefoon 2722

Koffieconcert
ZONDAG 1 APRIL A.S.

met medewerking van
RUDI VAN STRATEN
(organist van de Hervormde kerk te plaatse)

MAARTEN BOASSON

Aanvang 11.30 uur

KAARTEN zijn vanaf 11.00 uur die morgen aan de zaal verkrijgbaar.

MEUBEL VOORDEELSHO W

Ontwerpers van huiselijke gezelligheid hebben met dit
fraaie, bankstel een opmerkelijke prestatie geleverd. Een
belangrijk deel van het sukses mag toegekend worden aan
de stemmige bloemvelours-bekleding.

AKTIE PRIJS: 1798,-

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN

B.V.
TEL. 05752-1514



Voor uw gezondheid
reformartikelen

volop voorradig bij 't Winkel-
tje in brood en banket.
A. G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22, Vorden. Tel. 1877.

Op alle voorraad
BEHANG

10% KORTING
Tintera de verf van HUBO
Nu 3 kg LATEX w i t . . . ƒ 5,95
3 kg LATEX in kleur .. ƒ 9,95
bij
HUBODOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.
Tel. 05735-1368

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

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

.Jrogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Voor al uw
BROEKEN

groot en klein.
Moet U op de markt bij
ANDRÉzijn.

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.

„ Stender kast en "
een goede bolknak
50 stuks f 17,-

SIGARENMAGAZIJN

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

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

Sigarenmagazijn
„'T CENTRUM"
Dorpsstraat-Tel. 1553.

Gratis
kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk.
DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,

i rden-Te l . 1301.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Voor Pretty-markt, hebt u
spulletjes voor ons? geeft niet
wat het is! U doet de
zwemclub er een plezier mee.
Bel 2523 en 't wordt elke Ie
zaterdag van de maand
gehaald.

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.

stap
eens uit
u w pak!
Want vrije tijd brengt u
komfortabel door in
gemakkelijke kleding.
Misschien 'n beetje
vrijgevochten.
Onze kollektie
"onbezorgde" kleding is
op uw smaak ingesteld.
Enfin, komt u maar eens

kijken. Het loont de
moeite!

/choolclermoft

o.

Ook een priverekening
levert bij de Rabobank
'' dagelijkse''rente op

M.i.v. l april a.s.
wordt door toepassing
van de dagelijkse methode
van renteberekening
zowel op spaar- als op
priverekeningen,
de rente opbrengst hoger.
Of u nu bij ons spaart of
via ons uw salaris ontvangt
in beide gevallen krijgt u
meer rente.

Priverekeninghouders en
spaarders krijgen bij de
Rabobank het volle pond

• Rabobank O
de bank voor iedereen

Voor een kleuren-t.v.,
Hi-Fi stereo-apparaat, etc...

gaat u toch ook naar een gespecialiseerde
zaak waar u vakkundig wordt geïnformeerd?

Daarom is de vakmanspecialist ook voor U
hét aangewezen adres.

aktuele lente kreatie

Radio-, t.v., grammofoonplaten-speciaalzaak

„OLDENKAMP"
Stationsweg 1 - Vorden - Tel. 2577

Uitbundig jurkje
meteen

sprankelend
konfetti-dessinen

allerlei leuke
aksenten.

4 jaar garantie op kleuren tv - alleen bij de echte radio tv zaak!!

ZOMER KOLLEKTIE*79

jeugdschoenen
Beste maatjes niet jonye voelen!

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

;KI :NVI :RVOE
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

IHELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Brood
van Uw warme bakker

is kwaliteits-brood
en dat proeft U wel degelijk!

Weekendreklame:

Bavaroise-punten
in verschillende smaken.

P.s. heeft U onze

honingontbijtkoek
en oudewijvenkoek
al geproefd?

WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U
Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1373

<a
Tennis collectie 79

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

tennisrackets in de betere merken
o.a. Pinguin, Park-Leich, Slazenger.

Zutphenseweg - Vorden


