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in Vorden
ook een
creatief-
shop

Fa. Helmink, Zutphenseweg
is naast haar manufacturen en
woninginrichting gestart met
een "creatie/shop" waar een
uitgebreid kollektie handwer-
ken voor een ieder te vinden
is o.a. voor-bedrukte stra-
miens van Royal-Paris, Neve-
da hobby sets, Zareska pak-
ketten, kollektie Lanarte voor
het aparte waaronder de Hol-
le-Hobbie, diverse Zweigarts
stoffen, alle kleuren d. m. c.
zijde en borduurwol, Durable
katoen en Neveda wol.

Wij wensen de Fa. Helmink
veel sukses met haar "crea-
tief shop"

Twee bijzondere kerkdiensten.
a.s. Zondag 2 april worden er in de
Hervormde dorskerk twee bijzondere
kerkdiensten gehouden, 's Morgens is er
namelijk de maandelijkse Jeugddienst,
mede voorbereid door de Jeugddienst
commissie. En 's avonds is er een Open-
Deur-Dienst belegd door de Interker-
kelijke Evangelisatie Commissie (hierin
werken samen de Gereformeerde kerk
en de Hervormde gemeente). Graag
geven we deze berichten nodigend door!

Avondgebed van de Raad van Kerken.
De Raad van Kerken te Vorden-Kranen-
burg houdt volgende week vrijdag, vrij-
dagavond 7 april een gezamenlijk A-
vondgebed in de Hervormde kerk te
Vorden. Iedereen is er van harte wel-
kom. Het Avondgebed begint om half
negen.

Mevrouw Poth in Subotica overleden.
Van Ds. Lajos Poth uit Subotica ont-
vingen we het bericht dat zijn vrouw
overleden is. Met verdriet geven we dit
doodsbericht door in onze gemeente, die
zovele contacten heeft met de familie
Poth in Subotica. Mevrouw Poth had
reeds enkele jaren een zeer zwakke
gezondheid. We weten dat het Paas-
bericht hen allen troost en sterkt.

Jan Rozeboom van banketbakker tot
beeldende kunstenaar
Het is niet zo verwonderlijk dat Jan Rozeboom (33), van beroep beeldende
kunstenaar, tegenwoordig in Vorden woont. Hij heeft zijn hart aan het
achtkastelendorp verpand. Immers zijn eerste werk werd in 1965 geëxposeerd in
het voormalige schilders hu is Baauboer. "Natuurlijk was ik apetrots. Mevrouw
Blaauboer was de eerste die werk van mij kocht", aldus Jan Rozeboom.

Aanvankelijk was hij voorbestemd om
banketbakker te worden. Zijn ouders
hadden een zaak in Zutphen. Jan moest
naar de bakkersschool. Als oudste in het
gezin Rozeboom werd van hem verwacht
dat hij zijn vader in de zaak zou
opvolgen. Wel de benodigde diploma's
werden behaald maar Jan zelf zag het
helemaal niet zo zitten in de bakkerij.
"Van mijn schilderen kwam op deze
manier weinig terecht, 's Morgens vroeg
het bed uit en 's avonds vroeg erin".

Op gegeven moment kwam Jan Roze-
boom in dienst bij de firma Spruyt als
leerling- ontwerper. Vijf jaar heeft hij

het daar volgehouden. "Die periode was
de stap naar de vrije schilderskunst",
aldus Rozeboom die daarvoor 's avonds
in Arnhem de kunstakademie doorliep.
Na een aantal jaren in Zutphen en
Rotterdam voor zich zelf te hebben
gewerkt, vestigde hij zich in 1975 in
Vorden. Jan Rozeboom is niet altijd met
hetzelfde bezig, zegt hij: "Het ene
moment ben ik tekenaar, dan is er
bijvoorbeeld een periode dat ik me
uitsluitend bezig hou met schilderen. De
beste omschrijving is "beeldende kunste-
naar".
Zowel zijn tekeningen als etsen hebben
te maken met menselijke situaties of

beter gezegd de mens in zijn omgeving.
"Om dit werk te doen moet je goed om je
heen kijken, waarbij komt een kwestie
van gevoelmatigheid. Een andere be-
langrijke faktor is dat je kritisch op hè
eigen werk moet zijn. Wanneer je dat
niet bent, wijk je gauw af. Wel is het zo
dat ik schilder wat ik zelf mooi vind. Ik
ga er dus niet vanuit wat anderen ervan
zeggen. Daarom blijft het altijd een gok
hoe een expositm^opt".

Jan Rozeboom verbloemt niet dat het
voor een beeldende kunstenaar lang niet
altijd rozegeur en maneschijn is voor wat
betreft de finan^jjte kant. "Je verdient
vaak niet meer cfl^pet minimum loon",
zo zegt hij. Toch is hij een tevreden
mens. Op dit moment gaat het zelfs zeer
goed met de exposities. Momenteel kan
men van hem een expositie bezichtigen
in de bibliotheek te Vorden, terwijl hij
ook in Broekland (bij Raalte) exposeert.
Verder staan er nog exposities in
Schoonhoven en Zelhem op het pro-
gramma. In totaal heeft hij zo'n 100
exposities achter de rug.

Jan Rozeboom is van mening dat zijn
werk wel een verandering heeft onder-
gaan. "Vroeger was het meer van "nu zal
ik het eens gaan maken", ik had toen
meer flair. Momenteel ben ik rustiger
geworden en zit er meer diepgang in
mijn werk". Behalve schilderen en teke-
nen verricht Jan Rozeboom veel knutsel-
werk. Maken van lijst, drukken noem
maar op. "Omdat te laten do^n is
gewoonweg niet te betalen. Bo^Bien
vind ik alles mooi wat met de handen
gebeurt". Jan ondervindt veel steun aan
zijn vrouw Agnes. Van huisuit verpleeg-
ster loopt zij thans met plannen rond om
een winkeltje te beginnen met "h^jjge-
maakte" dingen. Krativiteit alom^R in
huize Rozeboom aan de Nieuwstad.

Vorden voor
de Rono
Het radioprogramma dat de RONO
vrijdagavond over Vorden zal uitzenden
begint niet om 18.00 uur maar om 18.30
uur.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11 -12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 -17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

Aan de orde komen deze week:
1. Plaatsing caravans in de bebouwde
kom.
2. Een nieuwe Drank- en Horecaver-
ordening.

Ad. 1. Plaatsing caravans in de be-
bouwde kom.
Het blijkt dat velen nog niet op de
hoogte zijn van het feit, dat in de
bebouwde kom het plaatsen van een
toercaravan c.q. een tent slechts is
toegestaan mits deze kampeermiddelen
niet zichtbaar zijn vanaf de openbare
weg. Is dit laatste echter wel het geval
dan is het volgens de verordening op de
kampeerplaatsen en op de kampeer-
middelen verboden voor een termijn
langer dan 48 uur.

Ad. 2. Een nieuwe Drank- en Horeca-
verordening.
In de raadsvergadering van dinsdag 28
maart j.l. kwam ter sprake een ontwerp
voor een Drank- en Horecaverordening
voor de gemeente Vorden. Enige punten
uit het ontwerp komen thans ter sprake.
1. In het ontwerp is als aanvullende
inrichtingseis opgenomen de bepaling
dat in een inrichting waarin een horeca-
bedrijf of horecawerkzaamheid wordt
uitgeoefend vóór de toiletten geen voor
mannen zowel als voor vrouwen toegan-
kelijk vóór- portaal aanwezig mag zijn.
Tevens moet in elke voor het publiek
toegankelijke toiletgelegenheid een be-
hoorlijke kunstverlichting aanwezig zijn.
Van het hierboven bepaalde kunnen
burgemeester en wethouders ontheffing
verlenen.

2. Daarnaast is een bepaling opgenomen
over het verstrekken van alcoholhouden-
de drank op terassen, gelegen in de
onmiddellijke nabijheid van een inrich-
ting waarin een horecabedrijf of horeca-
werkzaamheid wordt uitgeoefend.
3. Het is verboden anders dan om niet
sterke drank voor gebruik ter plaatse te
verstrekken in een inrichting:
a. waarin of in een onderdeel waarvan
uitsluitend of in hoofdzaak geringe
eetwaren, zoals belegde broodjes, pata-
tes frites en croquetten e.d. worden
verkocht;
b. waarin onderwijs wordt gegeven;
c. die of waarvan een onderdeel uit-
sluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij
de jeugd organisaties of -instellingen;
d. die of waarvan een onderdeel uitslui-
tend of in hoofdzaak in gebruik is bij
sportorganisaties of -instelling;
e. die of waarvan een onderdeel in
gebruik is als wachtruimte voor passa-
giers van een openbaar vervoerbedrijf;
f. die gelegen is op een kampeer- of
caravanterrein.
Ook voor dit verbod bestaat een onthef-
fingsmogelijkheid, te geven door burge-
meester en wethouders.
4. a. Voor het verkrijgen van toestem-
ming om gelegenheid te geven tot
dansen in een inrichting, waarin een
horecabedrijf wordt uitgeoefend, moet
worden voldaan aan de volgende inrich-
tingseisen:

— in het vertrek of de open aanhorig-
heid, waar het dansen geschiedt, moet
een duidelijk van het overige deel van de
vloer te onderscheiden dansvloer aan-
wezig zijn;

— de dansvloer mag niet vervaardigd
zijn van of bedekt met weerspiegelend
materiaal;
— het vertrek of de open aanhorigheid
waar het dansen geschiedt, moet van alle
kanten goed te overzien zijn.
b. Wanneer de toestemming wordt
gevraagd voor een vertrek dat of open
aanhorigheid die pleegt te worden ge-
bruikt als voor het publiek toegankelijke
dansgelegenheid of voor het houden van
voor het publiek toegankelijke toneel-,
muziek-, zang-, dans- en dergelijke
uitvoeringen, van bijeenkomsten of van
partijen, moet bovendien worden vol-
daan aan de volgende inrichtingseisen:
— de oppervlakte van het vertrek of de

open aanhorigheid, waar het dansen
geschiedt moet tenminste 70 vierkante
meter bedragen;
— de oppervlakte van de dansvloer moet
tenminste een zesde deel bedragen van
de oppervlakte van het vertrek of de
open aanhorigheid, waar het dansen
geschiedt, met een minimum van 20
vierkante meter.

Gedurende de tijd dat gelegenheid wordt
gegeven tot dansen, moeten de navol-
gende voorschriften in acht worden
genomen:
a. het vertrek of de open aanhorigheid
waar het dansen geschiedt, moet vol-
doende verlicht zijn;
b. in dat vertrek of die open aanhorig-
heid mogen niet aanwezig zijn schotten,
schermen, gordijnen of andere afschei-
dingen hoger dan 1.25 ni van de vloer,
die van dat vertrek of die open aan-
horigheid een deel afzonderen;
c. in dat vertrek of die open aanhorig-

heid mogen niet meer bezoekers aanwe-
zeg zijn dan het aantal behoorlijke zit-
plaatsen bedraagt;
d. het dansen mag uitsluitend op de
dansvloer plaats vinden;
e. personen, die kennelijk onder de
invloed van alcoholhoudende drank ver-
keren, door hun gedrag aanstoot geven
of op enige wijze in strijd met de wel-
voegelijkheid handelen en personen van
verdachte zeden of die zich als zodanig
voordoen, moeten uit de inrichting
worden verwijderd;
f. voor de bezoekers moeten alcoholvrije
dranken verkrijgbaar zijn;
g. wanneer in het vertrek of de open
aanhorigheid, waar het dansen ge-
schiedt, een buffet aanwezig is, mag zich
geen publiek ophouden aan de bar,
wanneer het zich daarbij tevens binnen 2
meter van de dansvloer bevindt.

5a. Het is verboden zonder verlof van de
burgemeester en wethouders in een
besloten ruimte bedrijfsmatig alcohol-
.vrije drank voor gebruik ter plaatse te
verstrekken.
b. Dit verbod geldt niet:
— indien wordt gehandeld krachtens
een vergunning ingevolge de wet tot het
uitoefenen van een horecabedrijf of een
horecawerkzaamheid;
— indien deze verstrekking geschiedt als
dienstverlening van bijeenkomstige aard
aan personen die in die besloten ruimte
vertoeven anders dan voor het gebruiken
van consumpties;
— voor legerplaatsen aan het militair
gezag onderworpen lokaliteiten;
— voor middelen van vervoer tijdens
hun gebruik als zodanig.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Ondanks het slechte weer is de jaarlijkse
eierzoekwedstrijd van de buurtvereni-
ging Kranenburgs Belang toch geslaagd.
De wedstrijd werd op Eerst Paasdag
gehouden op de Kranenburg en trok 58
deelnemers in de categorie van 4 tot en
met 85 jaar. Zelfs gaf zich nog een
jeugdige deelneemster uit het Duitse
Seppenrade op, Dorothé Sorkenbaum,
op, Dorothé Storkenbaum, die ook in de
prijzen viel.

Na de opgave in zaal Schoenaker trok de
"meute" vergezeld van de commissie-
leden die de eieren verstopt hadden naar
het zgn. Jonkerbos achter het r.k.
kerkhof. Men had hier voor elke catego-
rie (van 4-7 jr, van 8-12 jr. en van 13-85
jr) vijfentwintig eieren verstopt. Tijdens
het zoeken bleef het gelukkig droog en
met een uur was de zaak practisch
bekeken. Kranenburgs Belang - voorzit-
ter de heer P. v.d. Berg reikte met een
toepasselijk woord de prijzen uit. Elke
deelnemer kreeg, ongeacht of men wat
gevonden had, als tractatie een sinaas-
appel. De prijswinnaars waren:
Van 4-7 jaar (8 deelnemers): 1. Koen
Wolters (Mombarg) 10 st.; 2. Renate
Nijenhuis, (5st.); 3. Karin Wolters
(Mombarg) (3 st.); 4. Bianca Walgemoed
(2 st).
Van 8-12 jaar (34 deelnemers) 1. Albert
Kolkman, 3 st. (na loting); 2. Koos
Kolkman, 3. st.; 3. Wilco Gerritsen, 2st.
(na loting); 4. Jeroen Tolkamp 2 st.; 5.
Carolien Tolkamp 2 st. 6. Robert Bos,
Ist.; 7. Angela Bos Ist.; 8. Dorothé
Storkenbaum, (Dld) Ist.
van 13-85 jaar 16 deelnemers: 1. Herbert
Rutgers, 6 st.; 2. Henri Schotman 2st.; 3.
Wim Bos 2st.

Geboren: Marloes Brandenbarg; Ri-
chard Meijer; Egberdina Maria Weulen
Kranenbarg.
Ondertrouwd: M. Langwerden en S.J.
Kosters; A.J. Hartelman en W.H. Dijk-
man.
gehuwd: G.B.J Eijkelkamp en J.M.G.
Jansen; W. Wassink en G.M. Sesink;
G.J. Baank en B.W.M. Verhoeven.
Overleden: J.J. van Delden, oud 82 jaar;
G.H. Hulshof- Hilferink, oud 58 jaar; M.
Brandenbarg, oud 75 jaar; J. Kettelerij,
oud 60 jaar.

Uitschieter van de week!!
Tot en met a.s. donderdag

damesrokken
Kamgaren

Diverse modellen

Van 49,50 voor

39,50

RUURLO

^Kerkdiensten!

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. F. Bredschneyder, Velp
m.m.v. Jeugdkoor en combo "Waving
Church Sound" uit Velp. Jeugddienst.
19.00 uur Ds. H. de Boer uit Halle.
Open Deur-dienst. Zang van "Excel-
sior"

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. B. Kuhlemeier; kinder-
nevendienst. 19.00 uur Ds. H. de Boer,
Halle; Open Deur dienst in de Herv.
Kerk.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrijdag
8.00 uur.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
Dr. Sterringa.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND-, EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur Dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
M. G. Dijkstra, Varsseveld. Tel 08352-
1432; J. H. Hagedoorn, Lochem. Tel.
05730-1483.

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Wolters. Tel. 1262. Bellen tussen
8.00 en 9.00 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.

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbodi telefoon
05753-1778, elke donderdagAvan 17-18
uur in het Groene Kruisgebou-^.

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

NOODHULPDIENST VORDEN
Mevr. v. d. Vuurst, tel. 2072, bellen
8.30-9.30 enl3.00-13.30.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van
de Geref. kerk Vorden, tel. 2129; op
dinsdagavond van 18-19 uur en donder-
dagmorgen 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.

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220



vrijdagavond zijn wij wegens huwelijk van een onze medewerksters na 19.00
uur gesloten

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5r Vorden. Tel. 057521232
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Vrijdagavond zijn wij wegens huwelijk van een onze medewerksters na 19.00 uur gesloten.



Met grote dankbaarheid en
blijdschap geven wij u kennis
van de geboorte van onze
zoon

Gerhard Jan
ARJAN

Wim en Lidy Potman
Zelhem, 22 maart 1978
Papaverstraat 80

Met grote vreugde en
dankbaarheid aan God geven
wij u kennis van de geboorte
van onze zoon en broertje

Erik
Annie Ruiterkamp-

Besselink
Henk Ruiterkamp
Marian

7251 NS Vorden, 23 maart
1978
„deBessekamp"
Lindeseweg 26

Hartelijk dank voor de felici-
taties en cadeaux wie ik bij
mijn 80ste verjaardag mocht
ontvangen.

G. J. Pelgrum
Het Lebbink. Lindese-enkweg
1. Vorden.

Een ieder die op 4 maart j.l.
mijn 25 jarig jubileum als
jachtopzichter tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt
het zij op welke manier dan
ook mijn oprechte dank.

Fam. H.OIthofjr.
Galgengoorweg 4

Te koop: mooie violenplanten
+ zware crossbrommer.

A. Hissink, Heyendaalseweg
3, Vorden. Tel. 05752-1778.
1778.

Te koop: Fiat 127 kl. wit. B.j.
sept. 1973. M. Klein Bramel,
deBongerdlS.Tel. 2405.

Te koop: een vaarskalf 3
mnd. oud. zw. bont. Briefjes
voor vrijdagavond.
Molenweg 6, Vorden.

Te huur gevraagd: Garage of
opslagruimte. Tel. 05752-1969

Een nuchter roodbont vaars-
kalf van goede produktie bij
T. Roeterdink, Lieferinkweg
2, Vorden. Tel. 1790.

Voor broeken iedere vrijdag
op de Vordense Markt. André

Kom ook even bij COR op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen!

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

Kunstgebittenreparatie
Drogisten]
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Te koop: hooi en stro, \iit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of05618-
214.

3 april begint de verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur.

Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden.
Telefoon 2367.

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.

HENK MOMBERG
en
WILLY KUENEN

geven U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op vrijdag 31 maart om
11.30 uur in het gemeentehuis kasteel
Vorden

Kerkelijke inzegening om 12.30 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Vorden door de
Weieerwaarde Heer Ds. Krajenbrink

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00-16.30 uur in zaal
NijhofteHalle.

Halle, Fortstraat 8
Vorden, Galgengoorweg 5

Toekomstig adres: Hans Memlingstraat 6, Zelhem

Dankbetuiging

Na de mooie afscheidsdiensten op 12 en 13 februari
j.l. en de gezellige receptie met alle waarderende
woorden van Katholieken en niet-Katholieken, ver-
gezeld van alle goede gaven én ,,Goede-Reis-naar-
Spanje"-wensen, moest ik maandag d.a.v. „voor
enkele dagen - op reis" naar 't Nieuwe • Spittaal te
Warnsveld.
De enkele dagen duurden langer! Na vele zware long-
onderzoeken werd ik 8 maart geopereerd. Dankzij uw
gebed tot de H. Antonius en Pius X kon ik hier op
mijn 40-jarig priesterfeest met deken Ulst de H.
Eucharistie vieren. Op 27 maart zorgden tante Post,
de bloemen man en uw bezoek voor uw feestelijke
aanwezigheid.
Ik hoop, dat in de maand april de deur van Drieber-
gen voor me zal openstaan.
Allen van harte bedankt voor uw meeleven en belang-
stelling.

Pater H. Sutorius, ofm.

Vorden, maart 1978

dowhet Ministerie vanXferkeer
en Waterstaat uitgeroepen tot het

beste regenoakyan ons land

Hel pak wordt gemaakt in
vier modische kleuren
veilig oranje, okergeel,
olijlgroen en maroonrood
Het AGU-SPORT regenpak
is er voor iedereen kinder-
maten vanaf 4 jaar. alle
damesmaten en grote maten
tot en met maat 58 60

Natuurlijk bij

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg Vorden

Demeyere pannen
met 20% korting
tot en met 1 april

Fa. KOERSELMAN

Het verschil:
i t M M f l • oeschteen telefoontje.

Dat is 't verschil tussen laten
schilderen en maar weer uitstel-
len.Tussen mooi en lelijk.Tussen

H beschermd en onverzorgd.
Dus bel ons even. We

komen graag langs
voor overleg.

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35, Vorden

Meester schilder
Tel. 05752-1523

U hebt het raam en wij t gordijn
(In precies de goeie kleuren).

Kleuren keuren. Mooi •werk.
Wanneer komt u?Welke kleur u ook kiest, gordijnen

van De Ploeg blijven mooi. Omdat ze
kleurecht zijn en slijtvast. De Ploeg
slaat nu eenmaal voor kwaliteit ,
voor duurzaamheid.
Wij hebben een ruime collectie.
Transparante stoffen, effen en

estreepte geweven stollen, druk
essins en schitterende wollen stoffen. vorden - dorpsstraat 22

warnsveld - rijksstraatweg 108

52 ploegstoffen
Ah 't £0 mooi mogelijk mag.

• If U > . - • • • ; W*"

(ander

ga met
örons in zee

v __—
ssineerd,

meisjes

ba^ah^B^Su _

nieuw i diverse types polyester/kamgaren
UCDCM DAMTAI IINC sportieve en Wassiehemodellen

vele met riem en gevoerd voorheen 1495
nieuw! DAMES en TEENEB,
india katoenen
BLOUSES korte mouw
nieuw! leuk bedrukte nijlon
DAMES ZOMER
NACHTHEMDEN

nieuw! gevarieerde partij
HUI CEV f~ '^ ̂ \Ulil""dCA lange en

RUITBLOUSES wttM^
nieuw! grote gedessineerde

badstof BADDOEKEN

A O A O

SUPERMARKT ALBERS. Nieuwstad 5, Vorden.

123 FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

Sparen
voor iedereen

VORDEN

Makelaars- en asa.kantoor

VAN ZEEBURG
Het .lebbink 11

Telefoon 05752-1631

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

T-shïrts

Uw zaak

voor dames - heren en
kinderen
in alle modekleuren voor-
radig

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Extra voordelige
aanbiedingen
Winston appels 2 kilo Z49

Citroenen 5 voor 5Jo

Andijvie 1 kilo 198

Zuurkool Uit 't Vat 500 gram.. &SI

Maandag tot en met woensdag Of\
Rode kool gesneden 500 gram ... wïf

Weekendaanbieding bloemen

Hyacinten per bos

Hydrocultuurplanten
uit voorraad leverbaar

295

Onze specialiteit:
modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 06752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Problemen?^
hoeft
niet! ZON-

WERING

Koop bij een vertrouwd adres.
Wel wat duurder, maar steengoed

en solide.

signatuur van
beter woonkomfort

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

Rabobank tS
geld en goede raad



INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200 soor-
ten lijsten, in alle breedtes en
kleuren, ook ovaal en rond.
Voor inlijsten van schilderij-
en, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin gesne-
den en gewassen passepar-
touts.
Museum en ontspiegeld glas.
Schoonmaken en restaureren
van schilderijen.
Snelle levering.
Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden.
Telefoon 05752-2675
'tGrindthuys
Kerkstraat 8, Dieren.
Tel. 08330-16006

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstijd-
artikelen, klokken, kasten,
kisten, stoelen, klaptafels
en boerenantiek.

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

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
N:jverheidsweg4, Vorden.

Sport! - spanning! - sensatie!

Zondag 2 april
grote

autocross
in WARKEN bij Wamsveld
(nabij camping Leunk)

Meer dan 100 coureurs in actie!

Sport- en standaardklasse!

Eerste cross-seizoen 1978

Aanvang 13.00 uur!

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel.
05752-2675.
Steeds te koop gevraagd

SCHILDERIJEN

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden pi m. 2'/z uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Bal voor
gehuwden en verloofden

Zaal „De Luifel"
Ruurio

5 april a.s.
reservering mogelijk

Tel. 05735-1312 b.cLQ. 1998

't was 'n hardstikke leuk feest, maar verschrikkelijk warm.
Zeg maar rust/g heet!
Heeft u dat vaker gehoord? Wij ook... vandaar.
Vanaf vandaag airconditioning in

bodeqa

gewoon als extra service

Citroëndealer

RUESINK RUURLO
DOOR INRUIL VERKREGEN

1977
Citroen CX 24oo Pallas
Citroen CX 22oo Diesel Super
Citroen GS Club
Citroen 2 CV6 2 x
Citroen 2 CV 6 Special
Citroen 2 CV 4
Citroen AK 400 bestel
Simca 1100 GLX 4-deurs

1976
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen G Special Break
Citroen G Special
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen Ami 8 Break
Citroen 2CV 4

Citroen 2 CV 4 Special
Toyota Corrolla 30
Simca 1100 ES Autom.
Austin Mini 1100 Special
Peugeot 304

1975
Citroen GS Pallas
Citroen Dyane 6
Citroen 2CV 6
Citroen 2CV 4
Opel Rekord Stationscar
VW Passat Stationcar
Renault 4

1974
Citroen GS Club break
Citroen Ami 8

Citroen 2CV 4
Ford Consul 2300 met LPG.
MOrris Mini

1973
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen Ami Super
Peugeot 404 Diesel

1972
Citroen Dyane 6
Citroen Dyane 4
Citroen 2CV4
Simca 1100LE
Fiat 128
Ford Transit
Ford Escort

Inruil en financiering en leasing
Citroen-automobielen
uit voorraad leverbaar.

Automobielbedrijf A. RUESINK
Verkoop en tankstation Borculoseweg 21, Ruurio

Reparatie-af d.: N ij verhei d str. 3, Ruurio
Tel. 05735-1753

SPECIALE SERVICE AAN ONS TANKSTATION:
d.m.v. Kredietkaartautomaat

Dag en nacht geopend
en 4 et. KORTING OP BENZINE

2 et. op LPG en DIESELOLIE

VRAAG OOK ZÖ'N KREDIETKAART

EUROCRSIOI)

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

Ruurio 05735-2314
Vorden 05752-2137
b.g.g. 08330-16197

ZEER SNELLE
LEVERING

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

N. Klasse zonwering

ALUMINIUM
J AU
breed
hoog 150

IDEM
250 breed,
180 hoog

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110 .

IDEM
breed 300,
uitval 110 .

Voorjaarsbollen en knollen
o.a. gladiolen, canna's, dah-
lia's, begonia's, anemonen
enz. enz. naar u
Tuincentrum „De
kamp", Uselweg 20, Vierak-
ker. Tel. 05750-20743

Goede en voordelige dames-
confectie koopt men bij de
grote matenspecialist.
CONFECTIEBEDRIJF

IAMMERS
Zutphenseweg, Vorden.
Telefoon 05752-1971.
Indien nodig kan er ook naar
maat gemaakt worden.

All* soorten
bouwmaterialen In

•teen. kunststof etc.
Grote kollektle

keukeninrichtingen,
Wand-, vloertegels en
plavulzen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekking»

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
xeer origineel,
handgemaakt.

Tuinartikelen
uit voorraad/snel leverbaar

grinttegels - granietkeitjes
betontegels - f/agstones

spoorbielzen - bloembakken
patioblokken

jagerzaum hekwerk - tuingrint
stenen - enz. enz.

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00

tot 16.00 uur

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

rOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT kopen
is TOYOTA kopen

Z J33T volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 5-deurs Stationcar 1977
TOYOTA Carina 1600 De Luxe 1976
TOYOTA Carina 1600 De Luxe 1973
CITROEN 2CV6 1977
CITROEN 2CV4 1973
CITROEN 2CV4 1971
CITROEN Dyane 4 1973
CHRYSLER 180 1973
FIAT 127 2 stuks 1973
PEUGEOT 304 S 1973
PEUGEOT 504 Diesel (nieuwe motor).. 1975
SIMCA 1100GLS 1975
SIMCA 1100 LS 1972
RENAULT R6 1970
OPEL Kadett 1970
VOLKSWAGEN Passat 1974

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurio - Vorden

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

Wat een
weelde zult U terecht uitroepen als dit

schitterende bankstel in Uw kamer staat!
Een opvallend geslaagde kombinatie van massief eikehout en losse kussens

die met een prachtige
Draion-stof zijn bekleed. ̂ ^Z3LW1T\ •• De bijpassende salontafel is

eveneens van massief eiken,895.-

±
Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal
Gratis bezorgen
Prima service en garantie
Opslag tot 1 jaar gratis
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

OTA TOYOTA TOYOTA TpYOtA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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Zaterdag eerste uitvoering Vordense
revue ...ach 't kasteel toch...t...

a.s. zaterdag zal de eerste proef uit-
voer ing zijn in het Dorpscentrum.
Tot donderdag 18.00 uur kan men
bij sigarenmagazijn Eyerkamp gra-
tis volgnummers halen voor deze
proefnummers welke voor iedere
V ordenaar gratis toegankelijk is.
Ter beoordeling van de spelers en
speelsters zullen prominente regis-
seurs aanwezig zijn, ook uw oordeel
zal worden gevraagd. Speciaale de
bewoners van het kasteel kunnen
hun oordeel geven. Tevens het vol-
tallig gemeentebestuur maar daar-
naast kan iedere Vordenaar zijn
visie geven. Dus een mooie kans om
de revue gratis te zien, dus even
kaarten halen bij sigarenmagazijn
Eyerkamp.

Verkeersproef
Veilig Verkeer
Aan de landelijke verkeersproef van Veilig Verkeer Nederland namen 129
leerlingen van de 5e klas van de Vordense scholen voor basisonderwijs deel. Van
hen wisten dit 14 foutloos op te lossen terwijl er dertien moesten worden afgewezen.

NCVB afd. Vorden
De afdeling Vorden van de NCVB hield in hotel Bakker haar ledenvergadering,
waarbij de dames zich met elkaar hebben voorbereid op de Goede Vrijdag en
Pasen. Als spreker was uitgenodigd ds. J. Langstraat uit Doorwerth. Voor de pauze
hield ds. Langstraat een. meditatie over Goede Vrijdag, terwijl hij na de pauze een
paasverhaal vertelde. Een koortje samengesteld uit de leden zong enige passie- en
paasliederen. De heer Woudstra zorgde voor de begeleiding op het orgel.

Aktiviteiten
Jong Gelre
De afd. Vorden van Jong Gelre heeft voor de komende maanden een uitgebreid
programma samengesteld. Vrijdagavond 31 maart is er een dropping, waarbij de
deelnemers om 20.00 uur zullen vertrekken bij hotel Bloemendaal. Op l april
begint in de Wildenborch de training voor de zeskamp waaraan Jong Gelre met
twee teams zal deelnemen. Op 7 april is er een informatieavond gepland voor
nieuwe leden. 12 april vindt de Ringvoorjaarsvergadering plaats in Laren met
culturele wedstrijden.

Op 7 en 8 april zal de afd. Vorden de feestavonden van de afd. Warnsveld
bezoeken. 14 april is er in de kapel in de Wildenborch schieten. De dames zullen
zich deze avond bezig houden met knutselen en bloemschikken. 22 april is de
provinciale jaarvergadering in Dieren. Op 18 mei geeft Jong Gelre akte de presence
met een stand op de braderie in Vorden. Op 3 en 4 juni is er een uitwisseling met de
KPJ uit Simpelveld. 30 juni staat een barbecue op het programma.

Raad van Vorden verstrekte ƒ 57.850,-
extra subsidie zwembad
De raad van Vorden verstrekte dinsdagavond ƒ 26.889,65 aanvullende subsidie in
het exploitatietekort over 1977 van het zwembad. Ten behoeve van de volgende
fasen van de renovatie verleende de raad een extra subsidie van ƒ 30.944,47.

Naar aanleiding van dit laatste bedrag
wenste de heer J.F. Geerken (CDA)
uitvoeriger informatie over fase 2. Burg.
M. Vunderink deelde hierop mede dat
fase 2 onder andere de aanleg van een
instruktiebad behelst, terwijl fase 3
betrekking heeft op de verbetering van
de kleedhokjes. De heer Geerken kreeg t
te horen dat wanneer DACW subsidie
afkomt fase 2 en 3 tegelijk zullen worden
uitgevoerd. In het andere geval alleen
fase 2. De heer Geer ken wees nogmaals
op een sportcomplex in zijn totaliteit.
Hij kreeg desgevraagd te horen dat het
badbestuur tevreden is met wat ze
momenteel aan terreinen heeft. De
sportnota zal ook van de huidige afme-
tingen uitgaan. Met de mededeling van
de voorzitter dat bij alle plannen,
betrekking hebbende op het zwembad,
het laatste woord aan de raad is, ging de
heer Geerken met de voorstellen van
B&W akkoord.

De heer D. Krol (P.V.D.A.) die infor-
meerde naar de toekomstige beheers-

vorm van het zwembad, werd medege-
deeld dat er binnekort een nieuw badbe-
stuur komt die de statuten aan een
nader onderzoek zal onderwerpen. De
heer A. Ploeger (P.v.d.A) wees erop dat
gestreefd zal moeten worden naar een
stukje democratisering. De heer L. de
Boer (Vordens Belang) had het sympa-
thieker gevonden dat het huidige voor-
stel wat eerder aan de raad was voorge-
legd, in elk geval voordat er opdrachten
waren gegeven. Wethouder Bogchelman
maakte bekend dat de sportnota, als
onderdeel van de welzijnsnota in mei zal
verschijnen.

Het voorstel van B&W om gelden
beschikbaar te stellen aan het bestuur
van de Katholieke Stichting Sint Anto-
niusscholen "Vorden - Kranenburg", ten
behoeve van extra kosten verschuldigd
in verband met een faillissement bij de
bouw van de R.K. kleuter- en basis-
school in het dorp, werd op voorstel van
burgemeester Vunderink aangehouden.
"Het is een dermate gekomliceerde

materie dat ik voorstel een commissie ad
hoc te benoemen". De heer J. Bosch
(P.v.d.A) verweet het college dat de
gehele materie onvoldoende is voorbe-
reid. "Het is nu al de derde of vierde keer
dat het voorstel wordt ingetrokken",
merkte hij cyni^ftpp. Burg. Vunderink
beaamde dat he^roorstel te vroeg aan de
raad is gepresenteerd. In de commissie
ad hoc, die als taak heeft het afwegen
van verschillende facetten en gegevens,
nemen zitting J^ de Boer (Vordens
Belang); J.F. G<Mbn (CDA); H. Tjoonk
(VVD) en J. Bosch (P.v.d.A). Bij de
behandeling van de agendapunten met
betrekking tot verkoop van bouwterrei-
nen werd de heer J.F. Geerken desge-
vraagd medegedeeld dat B&W de be-
staande criteria in de toekomst zullen
handhaven. De heer Geerken zou overi-
gens gaarne zien dat het woningcon-
tingent zal worden uitgebreid.

Wandkleden aktie

De wandkleding aktie sluit a.s. zaterdag
Als u nog even een bijdrage in de
bekende bussen wilt doen dan moet u er
vlug bij zijn. De bussen bij de spaar-
banken sluiten a.s. vrijdag, de andere
bussen bij de winkeliers tot zaterdag a.s.
5 april wordt bekend gemaakt hoeveel
de aktie heeft opgebracht.

Noodhulpdienst
Vorden van start
De dienst gaat van start op 3 april 1978.
Het lijkt wel of er een paasei uitgebroed
is. Hulp kan gevraagd worden bij één
van onze coördinatricesm die bij toer-
beurt dienst hebben.
De coördinatrices zijn: mevr. v.d. Vuurst
het Jebbink 61, tel. 2072 bellen tussen
8.30 - 9.30 13.00 - 13.30 uur Ie helft
april; mevr. v.d. Berg, De Banenkamp 2,
tel. 6875, bellen tussen 8.30 - 9.30 en
13.00 - 13.30 uur 2e helft april; mevr.
Brandenburg W. Alexanderlaan 10, tel.
2003 bellen tussen 8.30 - 9.30 en 13.30 -
13.30 Ie helft mei. Hulp kan voor
tijdelijke gevallen aangevraagd worden;
gedacht wordt aan b.v.:
- vervoer naar en van ziekenhuis.
- plotselinge ziekte thuis.
- bij ongevallen kan tijdelijk korte hulp
verleend worden

- verrichten van tijdelijke huish. hulp.
- hulp bij gezinsuitbreiding na beëindi-
ging hulp van kraamdienst.

- verrichten van kleine tuinbezigheden
bij ernstige ziekte.

- boodschappen doen, boeken ruilen,
medicijnen halen.

- kinderen opvangen.
- tijdelijke verzorging van dieren in
noodgeval.

- praatje maken met thuiszittenden.

Uitslag LEGO
BOUWWEDSTRDD
De prijswinnaars van de Lego - bouw-
wedstrijd georganiseerd door de fa.
Koerselman te Vorden zijn in de catego-
rie A 3 t/m 7 jaar: 1. Herald Nijenhuis
Stationsweg 7 (lampenmontagewagen);
2. gerben Vruggink Hamminkweg 9
(zijspanrace); 3. Erwin Nijenhuis Sta-
tionsweg 7 (smurf). In de categorie B 8
t/m 12 jaar: 1. Gerwie Otten Mispel-
kampdijk 7 (station); 2. Mart Jan Baten-
burg 't Wiemelink 14 (boortoren); 3. Eric
Bulten de Steege 19 (verkeerstoren). De
prijswinnaars krijgen een dezer dagen
hun werkstukken met de gewonnen
prijzen thuisbezorgd. De genen die geen
prijs gewonnen hebben kunnen hun
werkstukken ophalen bij de fa. Koersel-
man.

teresse en mej. C. Balvert. De heer
Janssen dankte hen voor het werk dat zij
hebben gedaan en bood bloemen en
een geschenkenbon aan. In plaats van
mej. Rietman werd het bestuurslid J.L
van Houte als penningmeester gekozen.
Tot nieuwe bestuursleden werden geko-
zen mej. R. Groot Jebbink en de heer
A.J. van Houte. Herkozen werden mevr.
A. de Vries-Sytsema en de heer H.
Janssen. Na enige mededelingen over het
nieuwe seizoen en de rondvraag werd de
vergadering door de voorzitter gesloten.=

Rheuma - kollekte
De opbrengst van de Rheuma - kollekte
bedroeg ƒ 2945,03. Een verheugend
resultaat. Het rheuma - comité afd.
Vorden dankt dan ook een ieder harte-
lijk, die hiertoe een steentje heeft bijge-
dragen en in het bijzonder de kollek-
tanten.

OPOOTfflEUIW

Ledenvergadering
Dash
Op woensdag 22 maart werd in het
instruktielokaal van de sportzaal de
algemene ledenvergadering van volley-
balvereniging DASH gehoudej^ De
Voorzitter de heer H Janssen g^B zijn
openingswoord een korte terug^k op
het afgelopen jaar. Hij merkte op dat er
nog steeds groei in de vereniging zit en
dat er zelfs voor enkele groepen een
wachtlijst bestaat. Deze mensen^pinen
niet geplaatst worden wegens gebrek aan
zaalruimte. De vereniging telt nu 223
leden en 20 wachtenden. Verder consta-
teerde hij dat de mini-volleybal goed
draait en een goede invloek heeft op de
techniek van de jeugdspelers. Hj be-
dankte allen die zich op een of andere
manier als trainer, coach, chauffeur,
scheidsrechter, redaktielid of commissie-
lid voor de vereniging heeft ingezet.

De jaarverslagen van de secretaresse en
penningmeesteresse werden door de ver-
gadering goedgekeurd, evenals de begro-
ting voor 1978. Gezien de stijging van de
kosten moest tot een contributiever-
hoging worden besloten. Van enkele
bestuursleden werd afscheid genomen;
van mej. W. Rietman als penningmees-

Voetbal
Sv. Ratti l - S.V.D.W. l afd zaterdag 1-3
Onder zeer slechte omstandigheden
moest Sv. Ratti tegen koploper s.v.d.w.
aantreden. Sv. Ratti werd door pech
achtervolgd want in de 5e min moest B.
Hiddink het veld verlaten met een diepe
vleeswond aan het been, en J. Dijkman
moest door middel van wisselwerking
het veld verlaten. Toch bleef Sv. Ratti
goed doorgaan, in de ploeg kwamen G.J.

v. Zeeburg en H. Stoltenborg in de 20
min. werd doelman W. Wassink verrast
door een hoog schot, die via de onder-
kant van de lat in het net terecht kwam
0-1. Toch kwam Sv. Ratti in de tweede
helft op gelijke hoogte door een prachtig
doelpunt van J. Nijenhuis, enkele minu-
ten later was het de doelman van
S.V.D.W. die een prachtig schot van J.
Nijenhuis

s Ratti ging door fel oprukken voor
S.V.D.W. door de knieën het werd 1-2.
Voor de gasten. Sv. Ratti probeerde nog
wat terug te doen maar het geluk zat niet
mee via paal en lat trof het net geen doel.
S.V.D.W. kwam door een omstreden
doelpunt op 1-3. Doelman W. Wassink
werd met de bal en al achter de lijn
gewerkt, hier was een vrije schop op zijn
plaats geweest, maar de protesten van
Sv. Ratti mochten niet baten zodat het
een 1-3 overwinning werd voor S.V.D.W.

Bi'j ons in d*n Achterhook.
"Gao'j venaovund nog met nao 't paovuur op 'n Kranenburg?". "At ut
deurgeet wel, de vrouwluu zölt t'r ok nog wel us effen uutwill'n now zee
zo'n helen middag allene zit". Ik wazze met Toon Spitsmoes nao de
motorraces in Hengel op de Varsselring egaon. 't Weer was wel neet al te
bes maor 't waaien toch neet zo had as 'n eersten Paosdag en met un goeien
jas an ko'j d'r nog wel staon. Twee dage achter mekare bi'j moeder in huus
zitt'n volt ok neet met, dat gif jao maor kewweri'je met zuk weer. Hoewel
wi'j ons daor bes vemaakten, hele wi'j ut zo halverweage de leste wedstrijd
maor veur ezeen. Ok al um de grote drukte van 't vekeer zo'n betjen veur te
wean en nog un betjen op tied op 'n Kranenberg te wean. Daor zol't um
zeuven uur ok al weer beginnen.

De vrouwluu waarn d'r wel veur te vinnen um met te gaon, allichte zaggen
zee daor nog wat bekenden en konnen zee de rebbel nog us weer laoten
gaon. Wel wat an de late kante, 't was onderhand al zeuven uur ewodd'n,
zatte wi'j op de fletse. "Ha'j nog an dizzen of genen evraogd of ut wel
deurging?. "Boh nee, dat zie'w wel, lao'w ut t'r maor op waogen". Met de
wind schuun in de rugge had ut fietstochjen niks te beduun. D'r hen ginge
wi'j maor binnendeur, eers oaver de Schuttestraote en dan links af 't zand
in. Too'w de Bekmansdiek al un endjen in waarn, daor waor de beume an
de linkerkante uutscheid, zagge wi'j nog niks gin vuur, hoewel dat nao de
tied erekken allange mos brannen. "Daor zal wel niks van deur egaon
wean", menen de vrouw van Toon. "Maak ow maor neet bezorgd, 't holt is
nat en dan duurt ut effen veur 'n gloed t'r goed inzit".

Maor too'w oaver de spoorbane in de Kostedeweg kwammen hadde wi'j 't
wel deur. Daor stonnen nog niks gin auto's geparkeerd as un paar bi'j de
posbode, den had schienbaor vesite. Wat now edaon. "Lao'w d'e eers maor
ene kopen, dan zie'w wel wieter," menen Toon. Die ene wiern d'r wel un
paar meer (Schoenaker had ut grei uutendeluk ok neet inekoch um
allemaole zelf op te drinken) en de stemming wier wondergoed, zo goed
da'w 't paosvuur allange vegetten wazzen tegen de tied da'w weer op huus
an mossen. Dat was maor goed ok want wi'j mossen ons 't laplazerus
trappen tegen de wind in um weer in 't Vordense darp te kommen. Toon
wol nog effen in darp kieken of ut aneplakt ston van ut neet deurgaon. En
jaowel heur, bi'j Piepen Gert ston un groot bod veur de deure waorop ut
duudeluk te leazen was. "Onze eigen stomme schuld da'w veur niks heb
efietst". "Maor da's neet zo arg, wi'j heb schik ehad. En de V.V.V. en de
Werkgroep Leefbaarheid mo'w maor bedanken dat zee eur beste heb
edaon um un paosvuur te kriegen. Dat 't neet lukken is neet eur schuld." 'n
Volgend jaor better mo'w dan maor denken. Wi'j zölt toch nog wel un keer
goed paos weer kriegen bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

De Kranenburg- Sport Vereniging Ratti heeft zaterdagmiddag vijftien trainings-
pakken in ontvangst genomen in de kantine bij de sporvelden van de vereniging. De
pakken werden aangeboden door de heren Schoenaker junior en senior, eigenaars
van het gelijknamige café-restaurant in de Kranenburg. Ze zijn bestemd voor het
eerste (zaterdag) team van Ratti.
Op de foto: uiterst rechts voorzitter tweede van rechts trainer uiterst links coach,
met de spelers van het eerste team van Ratti.



Varkens K.I. Gelderland:
Stormachtige ontwikkeling
De Coöperatieve Vereniging tot Bevordering van K.I. bij varkens in Gelderland,
kortweg Varkens K.I. Gelderland genaamd, gevestigd in Almen heeft ter
gelegenheid van de algemene jaarvergadering het jaarverslag gepubliceerd over l
juli 1976 tot en met 30 juni 1977.

Opmerkelijk is dat de varkens K. L sinds
ongeveer twee jaar een stormachtige
ontwikkeling doormaakt. Het aantal
eerste inseminaties is dit boekjaar geste-
gen van 33.960 tot 51.812, zodat op 23
juni 1977 officieel de 50.000ste eerste
inseminatie werd verricht. De stijging
bedroeg 18.852 eerste inseminaties ofwel
55,5% ten opzichte van vorig boekjaar.
Het jaar ervoor was er ook al een stijging
van 40,8%, dus in twee jaar een stijging
van meer dan 100%. Naar het zich laat
aanzien zal de uitbreiding in drie jaar
wel een 200% kunnen gaan belopen.

Deelname per bedrijf groter
De tendens dat,de deelname per bedrijf
steeds groter werd, zette zich voort,
terwijl dit jaar ook 600 nieuwe bedrijven
met K.I. begonnen. De gemiddelde
deelname per bedrijf steeg van 18,9 tot
21,7 eerste inseminaties. De bevruch-
tingsresultaten stegen van 87,7% tot
89% niet terugkomers na 60/90 dagen.
De financiële uitkomsten waren uiter-
aard goed. Het basis- inseminatiegeld
werd verlaagd tot ƒ 23,-. Na afschrij-
vingen en reserveringen sloot de exploi-
tatierekening met een winstsaldo van
ƒ 269,08. In oktober 1976 kwam de
verbouwing van het laboratorium ge-
reed, in juni 1977 begon de uitbreiding
van de stalling, waardoor men thans
over 33 berenplaatsen beschikt. Dit
blijkt niet voldoende om de uitbreiding
op te vangen. Voorgaande jaren konden
steeds meer inseminaties per beer wor-
den verricht. Dit boekjaar werden ge-
middeld 662 eerste inseminaties per beer
verricht, terwijl dat twee jaar eerder lag
op 380.

Foktechnische resultaten
Op foktechnisch gebied werden goede
resultaten geboekt. De aankoop van
beren vond vrijwel uitsluitend plaats via
de gezamenlijke opfokstal van toetsbe-
ren. te Fleringen. De opzet van de
Varkensstamboeken "Oost- en Noord-
Nederland" om alle toetsberen in Heino
op te fokken zal de aankoopmogelijk-
heden voor K.I. -beren verruimen. Dit
zal ook zeker nodig zijn omdat vooral
konstitutie en beenwerk, bloedspreiding
en vruchtbaarheid (bij het Gr. Y-ras)
meer aandacht moeten krijgen. Ook de

ingestelde halothane toets zal verschil-
lende beren uitschakelen als K.I.-beer.
Een verruiming van het aanbod beren
zal ontstaan doordat een selectie- meste-
rij toom thans uit een drietal bestaat (2
beertjes en l zeugje).

Naast het stamboek fokprogramma
kreeg de samenwerking met de fokkerij-
groepering "Cofok" meer gestalte. De
inseminaties werden uitgevoerd op be-
drijven die met haar een overeenkomst
hebben en heeft speciaal betrekking op
de produktie van mesterijbiggen. Het
aandeel van de Cofok- inseminaties steeg
van 5 naar 7,6%. Door gezamenlijke
inzet van de Varkensstamboeken, de
Varkens K.I. -verenigingen en de selec-
tiemesterijen is het mogelijk geworden
de administratie in de toekomst compu-
termatig te verwerken. Door de sterke
ontwikkeling zullen zich steeds weer
nieuwe problemen en ook mogelijkhe-
den aandienen. Zo ook de Doe-het-zelf-
K.I., welke in de nabije toekomst zeker
een plaats zal krijgen in de Varkens K.I.
Het grote aantal beren, het grote aantal
inseminatoren en de hiermee verband
houdende personeels- en transportkos-
ten zijn onder andere facetten waarbij
een goede doelmatige opzet belangrijk
zal zijn.

Deelname per lid.
Het totaal aantal leden van Varkens
K.I.- Gelderland is dit boekjaar flink
gestegen en bedraagt nu 1614 te weten
distrikt Veluwe 309, distrikt Graafschap
515, distrikt Lijmers 237, distrikt Ach-
terhoek 335 en distrikt Zuid- Gelderland
218. Ook veel kleinere bedrijven worden
lid. Op ruim 95 bedrijven werden bijna
34% van de totale inseminaties verricht.
De deelname per distrikt bedroeg: Ve-
luwe 595 deelnemers, 10259 Ie ins., 17,2
Ie ins. per deelnemer; Graafschap resp.,
640, 15.181, en 23,7; Achterhoek resp.
395 13.501 en 34,2; Lijmers resp. 324,
6722 en 20,7; Zuid- Gelderland resp.
411, 5567 en 13,5. In 1976/77 werden
541.885 kilometers afgelegd voor Ie
inseminatie, dit is 10,5 tegen 406.845 in
het vorige boekjaar. Het aantal beren
bedroeg per 30 juni 1977 75 stuks, tevens
waren zes Cofok- Yorkberen gestation-
neerd op het K.I.-station en drie gehuur-
de G. Y.-beren.

ning in de A- klasse, waar Sportzicht uit
Aalsmeer weliswaar met een flink aantal
punten aan kop gaat, maar Bathmen bij
eventueel falen van de westerse ploeg
klaar staat de punten te veroveren.
Voorts nemen deel Eibergen, Noordijk,
Bisons, Bekveld, Heure en het Zieuwent-
se DES.

In de 640 B - klasse heeft Bussloo uit
Voorst de leiding gevolgd door het
debuterende Erichem (Betuwe). OKIA
kan op eigen veld hoge ogen gooien
maar moet dan ook afrekenen met
Bathmen en DES. Eibergen en TC.
Twente zitten in de middenmoot met
Hofboys uit Geesteren aan de staart. De
meeste spanning zal te zien zijn in de
C-klasse, waar de Beltrumse Bisons
slechts een voorsprong van drie punten
heeft op Sportzich. OKIA kan zeker
derde worden in dit sterk bezette veld.
Nieuw is ook de ploeg uit Amstelveen.
Verder nemen hier deel de teams van
Eibergen, Bussloo Hofboys, Erichem en
DVO.

De wedstrijden beginnen vrijdagavond
om acht uur. Na drie toernooien zijn de
standen in het algemeen klassement: 640
A - klasse: 1. Sportzich Aalsmeer 60 p; 2.
Bathmen 48 p; 3. Eibergen 39 p; 4.
Noordijk, Neede 37 p; 5. Bisons, Bel-
trum en Bekveld, Hengelo Gld elk met
18 p; 6. Heure Borculo 6 p; 7. DES
Zieuwent 3p.
640 B-klasse: 1. Bussloo, Voorst 63 p; 2.
Erichem 48 p; 3. Bathmen 42 p; 4.
OKIA, Holten 36 p; 5. DES, Zieuwent
24 p; 6. Eibergen 21 p; 7. TC. Twente
Almelo 18 p; 8. Hofboys, Geesteren Ov.
Op;.
640 C-klasse: 1. Bisons Beltrum 60 p; 2.
Sportzich Aalsmeer 57 p; 3. OKIA,
Holten 45 p; 4. Amstelveen 27 p; 5.
Bussloo Voorst 24 p; 6. Hofboys 21 p; 7.
Erichem en DVO Hengelo Gld, elk met
9 p.

Uitslagen zaterdag 25 maart 1978
Vorden Al - Zutphen Al 2-3; AZSV Bl-
Vorden BI 1-4; SCS B2 -Vorden B2; 1-2;
Vorden Cl - sp. Eefde BI 1-0; Vorden
C2 - sp. Brummen C2 3-1; sp. Eefde C2 -
Vorden 0-5; Sv. Ratti - S.V.D.W. l 1-3;
Sv. Ratti 2 - Wilhelm SSS 4 1-2; A.Z.S.V.
6 - Sv. Ratti 31-1; Sv. Ratti 4 - E.G.V.V.
1 0-7.
afd. jeugd: sp. Lochem BI - Sv. Ratti BI
12-0.
Uitslagen zondag 27 maart 1978
Ruurlo 4 - Vorden 3 2-4; Vorden 4 -
Rietmolen 3 0-2; K.S.H. 2 - Vorden 5
1-1; Warnsv. B. 5 - Vorden 8 0-1; Sv.
Ratti 2 - S.C.S. 3 0-3; Sv. Ratti 3 - Socï 5
2-0.
Programma zaterdag l april 1978
S.H.E. Al - Vorden Al; Vorden BI -
Longa BI; Vorden B2 - Witkampers B3;
Eerb. B. Cl. - Vorden Cl; Almen Cl -
Vorden C2; Vorden C3 - Erica C4;
Gazzele nieuwland l - Sv. Ratti 1; Almen
3 - Sv. Ratti 2; Sv. Ratti - Almen 5;
S.K.V.W. 4 - Sv. Ratti 4.

afd. jeugd. Sv. Ratti Al - Harfsen Al;
Sv. Ratti BI - Zutphania BI.
Programma zondag 2 april 1978
Vorden - Witkampers; Gaanderense B.
2 - Vorden 2; Vorden 3 - Noordijk 3;
Winterswijk 3 - Vorden 4; Vorden 5 -
Mariënvelde 2; Vorden 6 - Varsseveld 5;
Be Quick 6 - Vorden 7; sp. Brummen 5 -
Sv. Ratti l; Sv. Ratti 3 - Dierense Boys 6.

Feestkrant
Ter gelegenheid van de opening van het gemeentehuis
Kasteel Vorden zal op 10 en 11 mei een f eestkrant uit-
gegeven worden met daarin vermeld het f eestprogram-
ma van defeestweek en beschrijvingen van de revue.
Deze zal verschijnen in Vorden, Ruurlo, Warnsveld,
Almen, Laren, Harfsen, Hengelo, Steenderen en Baak.
Oplaag is ruim 13000 exemplaren. Deze f eestkrant
wordt gedrukt door Drukkerij Weevers, advertenties
en nieuws wordt gezamenlijk met de propaganda-com-
missie van de V. O.K. verzorgd.
14 april dienen alle advertenties binnen te zijn. Laat
deze kans niet voorbij gaan. U kunt nu adverteren in de
gehele streek. Deze krant wordt gedrukt op wit papier
en indien mogelijk in 2 kleuren.
De Vordenaren hebben de voorkeur met hun adverten-
ties tot 5 april, als na die datum niet genoeg adverten-
ties binnen zijn dan kunnen eventueel advertenties aan-
genomen worden van buiten de plaats.
Dus wees er als de kippen bij!

April
6 Modeshow Visser Vorden in Hotel

Bakker
8 Jaarfeest C. J. V. in Jeugdcentrum

21 Bazar Subotica

Nationale motocross
Harfsen

Zondag 2 april a.s. organiseert de motor-
club HAMAC te Harfsen haar jaarlijkse
Nationale Motocross onder auspiciën
van de K.N.M. V. op het circuit "Peppe-
lenbos" aan de Deventerdijk. Het is hen
weer gelukt een goed programma te
kunnen brengen. Er komen 2 senior/
internationale klassen aan de start, n.l.
de 250 cc senioren en nog de Zijspannen
Junioren. Voor deze zijspanklasse heb-
ben niet minder dan 43 rijders uit het
hele land ingeschreven. Gezien deze
deelname zal deze klasse in series
moeten worden verreden. Na de series
komen de 10 beste uit elke serie in de
finale.

Ook de beide senioren/intern, klassen
zijn goed bezet. In deze klassen hebben
zowel in de 250 cc klasse als in de 125 cc
klasse een 35 tal rijders ingeschreven. Zij
zullen elk twee manches rijden. In de
250 cc komen bekende en goede rijders
aan de start. Van de internationalen
starten o.a. Fons Nijhof uit Lichtenvoor-
de, Marcel Deibergen uit Arnhem enz.
Zij zullen trachten de vele seniorenrij-
ders achter zich te laten maar deze
seniorrijders zullen het er ook niet bij
laten zitten. Bekende rijders hierbij zijn
o.a. Klaas Poppinga uit Surhuisterveen,
René van de Made uit Dongen, Simon
Schram uit Wolvega enz. Ook de Ach-
terhoekse rijders zoals Jan v. Beek en
Joh. Braakhekke uit Zelhem, Jan Ooste-
rink uit Vorden enz. zullen trachten een
goede plaats te bereiken.

Wintercompetitie touwtrekken
Finales wintercompetitie NTB vrijdag 31 maart in Holten.
Spannende duels ruim twintig ploegen in actie
Op vrijdag 3± maart zullen de finales worden gehoudnen van de indoor - winter-
competitie 1977-1978 van de Nederlandse Touwtrekken Bond. Deze zullen
plaatsvinden in manege Snorrewind die gelegen is tegenover café-restaurant De
Poppe halfweg Holten - Markelo.

De organisatie berust bij de Touwtrek-
vereniging OKIA (Onze Kracht Is Ach-
teruit) uit Holten, die kosten noch
moeite gespaard heeft alles zo ordelijk
en vlot mogelijk af te werken. Het zijn

deze winter alleen de ploegen uit de 640
A, 640 B en 640 C - klasse die deelnemen
aan de indoorcompetitie, die steeds
gehouden wordt in maneges. Op dit
vierde toernooi verwacht men veel span-

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

tuincentrum
„De Vonderkamp"
Nu uw N.V.T. tuincentrum,
dat is een garantie voor Ie

Ikwaliteit, vakmanschap, zeer
'ruime sortering in heesters,
bomen, vaste planten, heide,
coniferen, gereedschappen,
kamerplanten enz. enz.
N.V.T. Tuincentrum
, ,,De Vonderkamp"
Uselweg 20, Vierakker.
Telefoon 05750-20743

Hondenvoer
Rechtstreeks van grossier.
Kennels speciale korting. Tel.
05753-2398

SPECIALE AANBIEDING
100°/fWollen vloerbedekking 1QQ .
Per strekkende meter l \M^Mf

Zie ook

grote voorraad tapijt
in onze showroom achter de zaak

Uw tapijtzaak

Al uw

kamerbreed tapijt
wordt gratis en vakkundig gelegd

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

GRANDIOZE INRUILAKTIE
KLEURENTELEVISIE
MET AFSTANDSBEDIENING

Type Exzellenz 2948 66cm
adviesprijs
inruil

Bijons

I.T.T.Type Color 1 949 66cm I.T.T.Type Color 1 922s6cm
f 2668,-*

.. f 400,-
adviesprijs ........... f 2668,-
inruil ............... f 400,-

adviesprijs ........... f 2208,-
inruil ............... f 400,-

BROOD
van de bovenste plank

koopt u allen bij uw Warme
Bakker.

Gezonder, lekkerder en

altijd verser
Warme Bakker

Oplaat bakt het voor u

2268,- Bij ons 2268,- Bij ons f1808,-

* De door ons opgegeven brutoadviesprijzen zijn de juiste door de fabrikant vastgestelde prijzen.

Die hebben wij NIET eerst verhoogd om er daarna een hoge inruilwaarde op te kunnen geven.

VOORAAN IN SERVICE VOORAAN IN TECHNIEK

Fa. BREDEVELD - ZUTPHEN III

Weekendaanbieding

Pracht kwaliteit

Kinder-
spijkerbroeken
NU 33,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Weg naar Laren 56. Telefoon 13813 wereldwijde techniek



Donderdag 30 maart, vrijdag 31 maart en zaterdag
1 april houden wij in de zaal van "Hotel Bakker"

EEN GROTE SHOW
van de nieuwste modellen op het gebied van radio
en TV van TOSHIBA EN I.T.T.

Vrijdagavond hebben wij een exclusieve beeld- en geluidsverbinding met de Amro-
bank waar een rechtstreekse radiouitzending plaatsvindt van het Gelders
programma (RONO).

Radio- TV- grammofoonplatenspeciaalzaak

Oldenkamp
Stationsweg 1, Vorden. Telefoon 05752-2577

42 MAANDEN GARANTIE
OP KLEUREN TV!

Een perfekte kollektie matrassen hebben wij
klaar staan. Voor alle mensen die weten en
begrijpen hoe belangrijk een goede, medisch
verantwoorde matras is. Kies bij ons bijvoor-

beeld een prachtige polyether
kwaliteit, diverse dikten in

voorraad! Reeds vanaf

_ adyiseurS X
voor't beteiéVoningtextiel!

Nutsavond - A.IM.W.B.
donderdag 30 maart
in 't Pantoff eitje
Aanvang 20.00 uur

Op deze avond:
* Algemene voorlichting en informatie over de

mogelijkheden bij en de taken van de
A.N.W.B.

* Gelegenheid tot het stellen van vragen
* Afsluitend schitterende film over Canada.

De bekende Wouda groente-
en bloemzaden en pootaard-
appelen vindt u bij uw N.V.T.
Tuincentrum „De Vonder-
kamp", Uselweg 20, Vierak-
ker. Telefoon 05750-20743

Gevraagd: parttime hulp in de
huishouding 2 of 3 halve
dagen per week. Bakkerij Op-
laat. Tel. 1373

Staat ter dekking:
Dwerg Brandweerbok van de
noablussers op zaterdag l ap-
ril, 't Hoge 37. Vorden.

maand maart een
van N.V.T.

tuincentrum "De
Vonderkamp" Kweekset incl.
watermal, deksel met regelba-
re ventilatie nu slechts ƒ 6,50
Bij A| N.V.T. Tuincentrum
„De^Vonderkamp" Uselweg
20, Vierakker. Tel. 05750-
20743.

SPECIALE KINDER WEEK-AKTIE
Wij brengen een grote sortering

KINDERKLEDING
MET MODE UIT BINNEN- EN BUITENLAND EN
DEZE WEEK EXTRA AANBIEDINGEN!!

Kinderjurkjes
Vanaf

Rokjes
Vanaf

Blousjes
Nu

T-shirts
Vanaf.

Jongenspakjes
IOfUU (Voor communiekantjes) Vanaf

29,50 Pantalons
Locker - Musky - Levi's. Vanaf

39,50

16,50
17 50 Kinderjackets

en jasjes

Grote kollektie jackets
7,50 Vanaf 15,00

T-shirts
Uni - poplin - nylon - metallic. Vanaf.. 13,00 L/M en K/M vanaf . .

SPECIALE AANBIEDING!!
Lakjasjes maat 92 -116. Nu 22,50

;kerbroeken vanaf 16,50

Vrijdags koopavond
tot 9 uur

RUURLO

SERVICE-STATION

E W. BECKX
Zutphenseweg 30 - Vorden - Tel. 05752-1840

Vakkundige reparatie van alle bekende merken
auto's.

In bezit van moderne apparatuur.

Kontrolebeurten, olie verversen en doorsmeren

Inbouwstation autogas-apparatuur van alle
merken.

T WOO1U) 7JSCT T
AL: VOLKOREN

In goed gebakken volkorenbrood zijn alle weldaden van
de tarwekorrel behouden: de kracht van de kiem, de
brand- en bouwstoffen, de mineraalrijke zemelen die
óók nog onontbeerlijk zijn voor een goede spijsvertering.
Volkorenbrood is het volkomen brood. Uw Echte Bakker
bakt het beter....

VANZXSSELT

Erkend BK LPG inbouwstation - Bovag-lid

DISCOUNT CENTRUM - RUURLO
VOORJAAR VOORJAAR VOORJAAR
VOORJAARSPRIJZEN! VOORJAARSPRIJZEN!
100% zuiver wollen berber tapijt, zware
kwaliteit, 400 breed.

Nog steeds, zolang er voorraad is:
velours doree gordijnen diverse kleuren

Gratis gelegd. Nu voor. 169f- per meter Voor 29,95 p6F meter

HENGELO(GLD)TEL.O5753 -1461
2 april

Dansen

Lotus Land

Kamerbreed nylon tapijt 400 cm breed,
beige

rdoe-het-zelf"-prijs per meter

Zwaar eiken bankstel,
met prachtige bloemvelours

Nu voor .

Los te leggen vinyl 200 breed diverse
dessins, 5 jaar schriftelijke garantie

Per meter, 41,-
4BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING
DORPSSTRAAT 29

18f95
UIT ONZE „STOFFENBOETIEK"
Bloemstoffen 2,50 per meter
Pongé voering 3,90 per meter
(wasbaar anti-statisch, krimpvrij)
Broderie: DE MODE 18,90 per meter

Tel. 05735-1361



EEN ATTENTIE VAN UW BCfMüSSPAARBANK

voor nieuwe en bestaande cliënten.

Een boek met tips voor groen in de tuin, keuken,
balkon of waar dan ook.
De spaarbank biedt dit aan voor de spotprijs van f 7,50

Bondsspaarbank Vorden
Alle zaken voor alle mensen

Dorpsstraat 15-Telefoon 1988

DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

MODE SHOW

in zaal Bakker
's avonds 8 uur

Gratis koffie Complet

Kaarten verkrijgbaar aan de zaak

Bols bessen mos
-l- gratis glas -*-^9^^

Citroen brandewijn ft
Florijn O 9

Acht kastelenbitter 1 ~
Met gratis glas A^ 9

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

Praktijkoverdracht
Per l april 1978 wordt de praktijk voor fysiotherapie
te Baak en Steenderen door de heer J. Boumeester
overgedragen aan de heer J. W. de Gruijter, fysiothe-
rapeut en leraar lich. opvoeding M.O.

Praktijkadres blijft: Helmichstraat 9, Baak
Tel. 05754-344. ma., di., wo. en
vrij 8-12 uur.

Tevens: J. F. Oltmansstr. 14, Steende-
ren. ma. en do. middag.
Telefonisch afspreken met
Baak.

Adverteren doet verkopen

Reklame vrijdag en zaterdag

Nieuw

Ridderkoek
Restanten

paaseitjes
erg

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat, Vorden. Tel. 1750

Specialiteit
Zwanenhalzen

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

SILVIE39,95
Slvleil hs S K < >

nuntiek
slankere leesi en hak,

„Jugendstile" i

tcnl is ee i l uk .
ilaafim alleen maar
eer l i j ke i
/oals naturel leilei

en er
voetb

ILONA 39,95
Siylei l h\ S.K.O

i ie /ai hu
pasleltini

' ' •mie /onier
nele hamlwerksleken.

WUI NK
Vooraan in schoenmode

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en .u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
. kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig . bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden . géén onderhoud . binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Met spoed gevraagd

electriciën-
loodgieter
in bezit van diploma's

TECHNISCHE INSTALLATIES

G. J. DRAAYER
Rengersweg 3, Laren. Tel. 05738-1533.

De Vordense Marktvereniging
houdt op maandag 3 april a.s.
n.m. 8 uur in hotel Bakker haar

jaarvergadering

Na afloop van het huishoudelijk gedeelte
worden de uit de verloting 1977 toegekende
subsidies uitgekeerd.

Het bestuur


