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Touwtrekvereniging Vorden nu ruim 60
leden. Grote toeloop van jeugd.
Nationaal touwtrektoernooi op zondag 21
mei met vijftig ploegen
De touwtrekvereniging Vorden is de nestor uit de in deze regio bestaande touwtrek-
verenigingen. Zij kan zich nu wel tot een van de grootste noemen die in aangesloten
bij de Nederlandse Touwtrekken Bond. Het ledental stijgt nog voortdurend, vooral
de jeugd meldt zich spontaan als lid aan, waardoor men m de komende competitie
liefts met drie jeugdteams kan deelnemen. Vorden - voorzitter de heer J. Knoef, die
onlangs in het TROS - programma Matchpoint zijn televisiedebuut maakte en voor
zijn sport als overwinnaar tevoorschijn kwam, was verheugd over deze grote groei.

Op de voorjaarsvergadering gehouden in
het clubhuis op het Medler te Vorden
was een groot aantal trouwe leden aan-
wezig. De voorzitter wees er in zijn
openingswoord op dat in het komende
seizoen weer veel van de leden zal
worden gevergd, zowel op de toernooien
als wat organisatie betreft. Op zondag
21 mei zal de vereniging een groot
nationaal toernooi organiseren op het
bekende sportrerrein bij het clubhuis
aan de Ruurloseweg op het Medler. Het
is het tweede toernooi van de bonds-
competitie 1978, die in totaal acht
toernooidagen telt. De TTV Vorden zal
kosten noch moeite sparen om dit tot
een groot succes te maken; men hoopt
zod pende weer een grote proaganda te
maken voor de touwtreksport die in deze
omgeving zeer populair is.

Aan het toernooi dat de gehele zondag
van 's morgens 10 tot 's avonds 5 uur in

beslag zal nemen, zullen meer dan vijftig
ploegen deelnemen uit de 640 A, B, C,
en D - klasse. De 560 kg en 720 kg.
klasse de catchklasse en de drie of vier
jeugdklassen. Bij de bestuursverkiezing
werden de aftredende leden de heren
Frans Berendsen, H. Brummelman (vi-
ce-voorzitter), Ant. Steenbreker (pen-
ningmeester) en Harry Groot Roessink
(secretaris) herkozen. In de vacature
ontstaan wegens het tussentijds bedan-
ken als bestuurslid van R. Pelgrum,
werd voorzien door benoeming van de
heer W. Neerlaar. Dank zij de grote
activiteit van penningmeester Ant.
Steenbreker - die oud - papier ophaalt -
kon het afgelopen verenigingsjaar weer
met een batig saldo worden afgesloten.
Voorzitter Knoef dankte hem hiervoor.
De afdeling voetbal had een batig saldo
van ƒ 187,80. De vereniging telt nu ruim
65 leden, met ingebrip van de jeugd-
leden. Op 19 en 22 april zal Vordens

Toneel traditiegetrouw een toneelstuk
opvoeren. Dit wordt door de Touwtrek-
vereniging gratis aangeboden aan de
donateurs, de oud - papierleveranciers
en de leden.
De training wordt elke dinsdag- en
donderdagavond gehouden bij het club-
huis. De heer Jan Dijkman traint zowel
de senioren als jeugdleden. Aan de
nieuwe bondscompetitie zal Vorden
deelnemen met een achttal in de 640
A-klasse, de 560 kg. klasse en drie
jeugdteams (A, B en C). Op 12 mei wordt
in het clubhuis een avond gegeven voor
de ouders van de jeugd, zodat die ook
geïnformeerd worden over de verrich-
tingen van hun pupillen. Op 21 juli zal
de vereniging de al vele jaren bekende
Touwtrekkampioenschappen van Vor-
den organiseren, een en ander in het
kader van het VVV-programma.

In tegenstelling met andere jaren zullen
er nu ook een aantal prominente ploegen
aan deelnemen uit de competitie van de
Nederlandse Touwtrekkers Bond. Ook
zal binnekort nog een dropping voor de
leden en hun huisgenoten worden ge-
houden. De bekerkast van de vereniging
die al enige tijd in café Eykelkamp hing
wegens de verbouwing van het clubhuis,
wordt nu officieel weer overgebracht.
Besloten werd om de autovergoeding
voor reizen naar de toernooien op ƒ 4,-
per pers. te handhaven, ongeacht de te
rijden afstand. De voorzitter wenste
allen tot besluit een succesvol seizoen toe
en hoopte dat er ook dit jaar een
kampioenschap voor een van de teams in
zou zitten.

Nationale
SAKOR - kollekte
Een niet gering deel van onze Neder-
landse kinderen zitten in de knel. In een
tijd van snel veranderende normen en
waarden is het niet verwonderlijk dat
ouders gedesoriënteerd raken en ook
jongeren niet meer weten waar zich op te
richten. De kinderbescherming heeft tot
taak hier opvang te bieden en, waar
mogelijk met de ouders samen, deze
jeugdigen hulp te verlenen en ze te
begeleiding in hun ontwikkeling tot
volwassenen die hun weg in de maat-
schappij van morgen kunnen vinden.

Deze begeleiding is een taak die vraagt
om een persoonlijke inzet en volle
aandacht voor het kind met zijn eigen
karakter en mogelijkheden, maar ook
met zijn eigen moeilijkheden en behoef-
ten. Dit werk eist van vakmensen en
vrijwilligers dikwijls méér dan de subsi-
die, die de overheid beschikbaar heeft,
mogelijk maakt. Hierbij biedt de sakor,
die opkomt voor de hele Nederlandse
kinderbescherming van alle gezindten,
steun. Zij kan dit echter alleen met de
hulp van de gehele bevolking en houdt
daarvoor haar jaarlijkse nationale SA-
KORkollekte in de week van 17 t/m 23
april. In het belang van de kinderen
roept de SAKOR u op ojtn gul te geven.
Hun toekomst is uw geld waard! De helft
van deze opbrengst komt ten goede aan
Klein Engelenburg te B rum men.

Gemeentenieuws - A
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2^^Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorj^B
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. Aanvraag bijzondere kampeerexploi-
tatievergunning.
2. Verlengen rijbewijs.
3. Vervroegde toelating op de lagere
school.
4. Spreekuur burgemeester.

Ad. 1. Aanvraag bijzondere kampeer -
exploitatievergunning.
Bij kontrole is ons gebleken, dat diverse
personen niet op de hoogte zijn van het
feit, dat voor bijv. het kamperen op de
boerderij een bijzondere kampeerexploi-
tatievergunning vereist is. Deze vergun-
ning moet worden aangevraagd door de
eigenaar c.q. pachter van de grond, met
andere woorden door degene die de
kampeerplaats zal beheren. In de boven-
genoemde verordening wordt het vol-
gende omtrent de bijzondere kampeer-
exploitatievergunning gesteld:
1. Een bijzondere kampeerexploitatie-
vergunning kan uitsluitend worden ver-
leend voor het toelaten van het verblijf
op of in kampeerplaatsen:
a. in gebieden ten aanzien waarvan het
bestemmingsplan zich niet tegen een
zodanig gebruik van de daarin gelegen
gronden verzet en die zijn aangewezen
op een terzake gewaarmerkte kaart, of
b. in gebieden ten aanzien waarvan het
bestemmingsplan uitdrukkelijk in een
zodanig gebruik voorziet.

2. De bijzondere kampeerexploitatie-
vergunning wordt uitsluitend verleend
voor:
a. een toercaravan en vijf tenten of
slaaptenten op een bouwperceel, gelegen
in het agrarisch produktie - gebied van
grote landschappelijke waarde, zoals
aangegeven op de bij de verordening
gevoegde kaart;
b. drie toercaravans en vijf tenten of
slaaptenten op een bouwperceel, gelegen
in het agrarisch produktiegebeid van
landschappelijke waarde, zoals aange-
geven op de bij de verordening gevoegde
kaart;
c. een toercaravan en bijbehorende
slaaptent, of één tent, op een bouw-
perceel, gelegen in het agrarisch produk-
tie-gebied van beperkte landschappelij-
ke waarde.

3. De bijzondere kampeerexploitatie-
vergunning wordt niet verleend voor
natuurgebied en voor bosgebied, groten-
deels van landschappelijke en grote
landschappelijke waarde.
4. De bijzondere kampeerexploitatie-
vergunning wordt verleend voor een

periode van ten hoogste zes maanden in
het tijdvak van l april tot l oktober.

De aanvraag bijzondere kampeer-exploi-
tatievergunning:

1. Een aanvraag van een bijzondere
kampeerexploitatievergunning wordt in-
gediend in drievoud en houdt in: naam
en adres van de rechthebbende en van
degene die de kampeerplaats zal behe-
ren.
2. Bij de aanvraag als bedoeld in het
voorgaande lid moet worden overgelegd
een situatie-tekening in drie-voud, met
een kadastrale omschrijving van het
terrein; op de situatietekening moet zijn
aangegeven de plaats van de bestaande
gebouwen of bouwsels en de aan te
brengen ofte handhaven beplanting en,
voorzover van toepassing, de standplaat-
sen van kampeermiddelen. Tevens moet
voldoende blijken welke maatregelen
worden getroffen ten aanzien van de
sanitaire voorzieningen en van de afvoer
van afvalwater.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich
wenden tot afdeling l van de gemeente-
secretarie.

Ad. 2. Verlenen rijbewijs.

Er zijn in ons land ruim 4Vi miljoen
rijbewijzen in omloop, die allemaal van
tijd tot tijd vernieuwd moeten worden.
Gelukkig nooit allemaal tegelijker tijd,
dat zou het Centraal Bureau Rijvaardig-
heidsbewijzen nooit kunnen verwerken.
Maar wel één keer in de 5 jaar. 5 jaar na
de datum van afgifte is het rijbewijs niet
meer geldig. Weliswaar kan in het zesde
jaar na afgifte het rijbewijs nog ver-
nieuwd worden, maar in die periode mag
u geen auto besturen. Als dat zesde jaar
verstrijkt zonder dat u voor vernieuwing
van het rijbewijs hebt gezorgd, dan zult
u zelfs opnieuw rij-examen moeten doen
om weer voor een rijbewijs in aanmer-
king te komen.

Wat moet u doen om uw rijbewijs te
laten vernieuwen?
Alle formulieren die u nodig hebt kunt u
verkrijgen op de gemeentesecretarie. U
ontvangt (tegen betaling) een zogenaam-
de "Eigen verklaring". Voorts moet u
een uittreksel uit het persoonsregister
hebben. Een volledig ingevulde, geda-
teerde en getekende "Eigen verklaring"
stuurt u met het uittreksel uit het
persoonsregister en de retour-enveloppe
naar de Stichting Centraal Bureau Rij-
vaardigheidsbewijzen (C.B.R., Boutens-
laan l te Rijswijk (Z.H.). Beide docu-
menten moeten in één enveloppe worden

verzonden. JAer medisch iets aan de
hand óf beWi 60 jaar of ouder, dan
dient op de "Eigen verklaring" een
rapport van een arts (niet uw huisarts)
gesteld te worden. Als alles in orde is
ontvangt u na ongeveer twee weken een
geneeskundige verklaring, terwijl u dan
ook het uittreksel uit het persoons-
register terug krijgt. Daarna gaat u
opnieuw naar de gemeente-secretarie om
het volledig ingevulde aanvraagformu-
lier in te dienen, samen met:
a. de geneeskundige verklaring;
b. het uittreksel uit het persoonsregister,
en
c. twee recente pasfoto's (geen kleuren-
foto's).

Na nog weer eens twee weken kunt u dan
in het bezit zijn van uw nieuwe rijbewijs,
dat u door de Provinciale Griffie te
Arnhem wordt thuisgestuurd.
Soms moet het oude rijbewijs worden
ingeleverd, of een verklaring over dit
rijbewijs. Dit is namelijk noodzakelijk
als het rijbewijs niet werd afgegeven
door de Commissaris der Koningin in de
Provincie waar de aanvraag voor ver-
nieuwing wordt ingediend (dus indien
niet afgegeven door de Commissaris der
Koningin in Gelderland). Als u het oude
rijbewijs liever niet inleverd, kan een
officiële verklaring over dat rijbewijs
worden bijgesloten. Die verklaring moet
worden aangevraagd bij en wordt afge-
geven door degene die het oude rijbewijs
heeft verstrekt. Het verdient aanbeveling
de aanvraag voor vernieuwing van uw
rijbewijs niet eerder dan één maand voor
het verstrijken van de geldigheidsduur
van het oude rijbewijs in te dienen.

Kosten:
De kosten verbonden aan het vernieu-
wen van het rijbewijs, bedragen momen-
teel:

8,-
— uittreksel uit persoons-
register + "Eigen verklaring" ƒ
— aanvraag rijbewijs bij de Pro-
vinciale Griffie ƒ 8,75

Totaal ƒ 16,75

Bovengenoemde bedragen zullen in de
loop van de maand mei/juni nog enigs-
zins worden gewijzigd. De benodigde
formulieren voor het vernieuwen van uw
rijbewijs kunt u krijgen bij de afdeling
Bevolking c.a. ter gemeentesecretarie.
De secretarie is van maandag t/m
donderdag alleen geopend van 8.00 uur
tot 12.30 uur. Vrijdags tevens van 13.30
uur tot 17.00 uur.

Ad. 4. Spreekuur burgemc
Het spreekuur van de burge^reester zal
op 17 april a.s. geen doorgang vinden.

Ad. 3. Vervroegde toelating op de lagere
school.
Voor kinderen die een school voor
gewoon lager onderwijs gaan bezoeken is
de leeftijd van toelating geregeld in een
Koninklijk Besluit van 1951. Deze rege-
ling is nog steeds van toepassing. Hierin
is bepaald, dat wanneer een schooljaar
aanvangt in de tweede helft van een
kalenderjaar (meestal augustus), die
kinderen tot de lagere school kunnen
worden toegelaten, welke vóór l oktober
van dat jaar de leeftijd van zes jaar
hebben bereikt. Deze regeling is vorig
jaar uitgebreid met een mogelijkheid om
op grond van bijzondere omstandighe-
den ook kinderen toe te laten die vóór l
oktober de zes-jarige leeftijd nog niet
hebben bereikt. Een beperkt aantal
kinderen die na l oktober van een
bepaald jaar zes jaar worden, kunnen
dan toch al in augustus van dat jaar naar
de lagere school. Teneinde het kind niet
de dupe te laten worden van al te
ambitieuze ouders zijn er wel beperken-
de bepalingen opgenomen, zoals hieron-
der is vermeld.

Deze regeling is van toepassing voor
uitzonderingsgevallen. Hierbij gaat het
om kinderen die op grond van hun
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
kennelijk meer geschaad dan gebaat zijn
met het verder volgen van kleuteronder-
wijs. Toepassing van de geboden moge-
lijkheid zal op zeer beperkte schaal
plaatsvinden. Hierbij wordt dan vooral
gedacht aan z.g. randgevallen, t.w.
kinderen die geboren zijn tussen l en 15
oktober. Verder ligt het in de bedoeling
een verklaring van de hoofdleidster van
de kleuterschool waarheen het kind gaat
te vragen. In eventuele twijfel-gevallen of
vervroegde toelating noodzakelijk is zal
een oordeel van andere deskundigen
worden gevraagd.

De verzoeken om vervroegde toelating
dienen vóór l mei a.s. te worden
ingediend bij het ministerie van Onder-
wijs en Wetenschappen te 's-Gravenha-
ge. Indien u van mening bent dat uw
kind voor deze vervroegde toelating in
aanmerking komt, kunt u met betrek-
king tot de procedure van aanvragen
en/of over andere vragen omtrent het
vorenstaande nadere inlichtingen krij-
gen bij het hoofd van de school welke uw
kind te zijner tijd gaat bezoeken of op de
gemeentesecretarie, afdeling onderwijs.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden
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KOERSELMAN

Marktvereniging
Vorden" gaat
subsidiekraan
dichtdraaien
Vanaf haar oprichting in 1906 tot 1950
is het doel van de vereniging tot
bevordering van het markwezen in de
gemeente Vorden geweest: "Door het
houden van marktverlotingen het markt-
wezen in Vorden te bevorderen. Bij de
statutenwijziging in 1950 is deze doel-
stelling uitgebreid met "door het toe-
kennen van subsidies andere openbare
belangen, die de bloei der gemeente
Vorden ten goede komen, te steunen".
Inmiddels zijn we 28 jaren verder en
heeft de marktvereniging in al die jaren
vele verenigingen financieel gesteund,
maar in deze 28 jaren is de struktuur van
vele verenigingen ingrijpend veranderd.
Traditiegetrouw gingen de subsidies
door. Tradities die op zichzelf heel mooi
zijn, maar bezien in het licht van de
lotenverkoop (een deel van de opbrengst
wordt n.l. onder verschillende vereni-
gingen e.d. verdeeld) niet meer te hand-
haven". Aldus sprak de heer J.J. v.d.
Peyl, sekretaris van de Vordense markt-
vereniging, tijdens de jaarvergadering.
De heer v.d. Peyl liet doorschemeren dat
de marktvereniging de subsidiekraan
geleidelijk aan zal dichtdraaien. Het
geld dat in de toekomst van de loten-
verkoop overblijft zal dan worden aange-
wend om het marktwezen te stimuleren.
Toch konden deze avond nog verschil-
lende afgevaardigden van verenigingen,
scholen en dergelijke een douceurtje in
ontvangst nemen. Te weten: scholen en
Toch konden deze avond nog verschil-
lende afgevaardigden van verenigingen,
scholen en dergelijke een douceurtje in
ontvangst nemen. Te weten: school voor
Alg. Vormend en biologisch onderwijs
ƒ 50,-; Chr. huishoudschool ƒ 50,-;
Groene Kruis ƒ 175,-; Nutskleuter-
school "De Kroezestulp" ƒ 90,-; Bijz.
kleuterscholen "Springplank" en "Tim-
pe" ƒ 180,-; openbare kleuterschool
"Kwetternest" ƒ 90,-; Plattelandsvrouw-
en/ 150,-; KPO ƒ 75,-; NCVB ƒ 50,-;
Jong Gelre ƒ 75,-; Bijenvereniging
"Macht van het Kleine" ƒ 70,-; Bijenver.
'Tot nut en genoegen" ƒ 35,-; Rijvereni-
ging "De Graafschap" ƒ 150,-; Tafeltje-
dek-je ƒ 100,- recognitie terrein N.H.
kerk ƒ 50,-. Tijdens deze vergadering
werden de aftredende bestuursleden G.
Wolters, M.J. Wuestenenk, Joh. Norde
en B. Wunderink herkozen.

Schoolnieuws
Nutskleuterschool
Met ingang van 6 maart 1978 is tot
leidster van de Nutskleuterschool "De
Kroezestulp" benoemd mej. E. Schop-
pers uit Varsseveld, die tot voor kort als
zodanig werkzaam was in Wolvega.
Op maandag 17 april zal er voor de
ouders van de leerlingen van de Nuts-
kleuterschool een contactavond worden
gehouden. Er worden enekele dia's en
een film vertoond van de kinderen
tijdens het werken en spelen op de
kleuterschool. Tevens kan men dan
kennis maken met de nieuwe leidster
mej. E. Scheppers en afscheid nemen
van mevr. D. de Zeeuw - de Weer.
Opgave van nieuwe leerlingen kan men
dagelijks doen aan de kleuterschool of
per telefoon 1618.

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink, bedie-
ning van de H. Doop; 19.00 uur Ds. J.
B. Kuhlemeier - Gezamenlijke Zang-
dienst m.m.v. Vordens Mannenkoor.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Dhr. A. Stoutmeijer, Voorst;
kindernevendienst. 19.00 uur Ds. J. B.
Kuhlemeier; zangdienst in Herv. Kerk
m.m.v. Vordens Mannenkoor.

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. Breukink
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Breukink.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. C. van Dijke, Hengelo. Tel. 05753-
1370; M. G. de Keuning, Eibergen. Tel.
05450-1329.

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 Grootbod^ telefoon
05753-1778, elke donderdag ^van 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

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

NOODHULPDIENST VORDEN
Mevr. v. d. Vuurst, tel. 2072, bellen
8.30-9.30 en!3.00-13.30.

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
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Met grote vreugde en blijd-
schap geven wij u kennis van
de geboorte van ons dochter-
tje

Tamara
Alfons en Miny Bos

Vorden, 5 april 1978
De Steege 3

Hierbij danken wij een ieder
voor de vele gelukwensen,
bloemen en cadeau's die wij
mochten ontvangen bij de ge-
boorte van onze dochter Breg-
je

Fam. R. J. Jansen-
van den Berg

Christinalaan 16

Voor uw blijk van medeleven
dat wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze lieve
zuster, schoonzuster en tante

Margjen Brandenbarg
betuigen wij onze dank.

Uit aller naam,
J. Brandenbarg

Vorden, april 1978
Kerkstraat 5

Hierbij danken wij een ieder
voor de vele gelukwensen,
bloemen en cadeau's die wij
mochten ontvangen bij ons
50-jarig huwelijksfeest

B. J. Aalderink
G. M. Aalderink-

Regelink
Vorden, Het Hoge 4
April 1978

Mede namens mijn kinderen
wil ik u hartelijk bedanken
voor uw medeleven na het
plotseling overlijden van mijn
lieve man en onze zorgzame
vader en opa

JOHAN KETTELERIJ
Aangezien het ons onmogelijk
is u allen daarvoor persoon-
lijk te bedanken betuigen wij
u op deze wijze onze oprechte
dank voor de belangstelling en
vele bloemstukken, die wij
van u mochten ontvangen.

Uit aller naam:
H. G. Kettelerij-

Visschers
Vorden, april 1978
Onsteinseweg 5

Win een taart en een kaart in
de kastelenzegel-aktie van de
Vord. Wink. Ver.

Te koop: 3-zits bank, zwart
skai met kussens. Prijs ƒ 48,-
z.g.a.n. Tel. 05752-1998.

Te koop: jonge konijnen,
groot soort. J. W. Ruesink,
De Leuke 6, Vorden. Tel.
1643.

Win een taart en een kaart in
de kastelenzegel-aktie van de
Vord. Wink. Ver.

Te koop: bromfiets,
Zündapp. Na 6 uur. B. v.
Hack fort weg 41, Vorden.

Nette jonge man zoekt kamer
te Vorden.
Aanmeldingen: Zutphenseweg
73, Vorden.

Win een taart en een kaart in
de kastelenzegel-aktie van de
Vord. Wink. Ver.

Het is de tijd om tuinieren als
u de tuin netjes wilt hebben
kom dan even langs bij Brin-
kerhof 45, Vorden.

Te koop: jonge konijnen.
Twee oliekachels en divan.
D. Vruggink, Almenseweg 19,
Vorden.

Weggelopen 3 april: Bruno,
zwart-witte Fox met bruine
kop, reu. Gaarne terug be-
zorgen bij Fam. Jansen, Mo-
lenstraat 17, Keijenburg. Tel.
2571

Te koop: een mooie molen en
fietskar. Te bevragen Het
Wiemelink 31, Vorden.

Win een taart en een kaart in
de kastelenzegel-aktie van de
Vord. Wink. Ver.

Wegens aankoop nieuwe ge-
luidsinstallatie te koop: 2 piek
up's, versterker, mengpaneel,
microfoon, 2 boxen. Inlich-
tingen 05752-2341.

Te koop: zware slachthanen
18 weken a ƒ 8 p. st. Tevens te
koop jonge hennen aan en
tegen de leg.
Bretveld, Ruurloseweg 88,
Hengelo (Gld.). Tel. 05753-
7282.

HENK HUKKER
en
W1LLY MAALDERINK

Wij gaan trouwen op 18 april 1978 om
10.30 uur op het gemeentehuis „Kasteel
Vorden".
Ons huwelijk zal worden ingezegend om
14.00 uur door de weieerwaarde heer
Ds. J. Veencndaal in de Ned. Hervorm-
de kerk te Vorden.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in hotel „Het Witte
Paard" teZelhem.

Vorden, De Horst 2
Hengelo (Gld.), Berendschotstraat 6

Toekomstig adres: De Horst 2 te Vorden

GERRIT KLEIN ZESSINK
en
JANNY HIETBRINK

hebben besloten in het huwelijk te tre-
den op donderdag 20 april a.s. om 13.30
uur in het gemeentehuis te Hengelo
(Gld.) waarna de kerkelijke bevestiging
zal plaatsvinden om 14.15 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Hengelo (Gld.)
door Ds. Jansen.

Dag-adres: Hotel Concordia te Hengelo (Gld.)

Hierbij wordt u uitgenodigd op onze receptie die ge-
houden wordt van 16.00 tot 17.30 uur.

Hengelo (Gld.), maart 1978
Ons toekomstig adres: 't Karspel 64, Hengelo (Gld.)

Rectificatie

Op donderdag 13 april a.s. hopen wij met onze kin-
deren ons 121/2-jarig huwelijk te vieren.

B. WESSELINK
J. WESSELINK-RUESINK

Vorden,april 1978
Holskampweg 3

Vrijdag 14 april a.s. receptie van 19.00 - 20.00 uur in
Zaal Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Op zaterdag 8 april a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.
Wij hopen deze dag te vieren met de kinderen op
vrijdag 14 april a. s.

M. LANGWERDEN
en
J. H. LANGWERDEN-

KROSENBRINK

Receptie van 14.00 tot 15.00 uur in zaal
/., Concordia, Raadhuisstraat 36 te Henge-
"

Hengelo (Gld.), april 1978

Een heel vriendelijk verzoek!
Wie zou mij kunnen helpen, omdat mijn vrouw
een kleine verpleging nodig heeft, om een kleine
huishouding te verrichten in een gezin van 2
personen. B.v. dagelijks van 8 tot 17.00 uur,
zaterdags en zondags vrij.

H. Uenk. Nieuwstad 41, Vorden. Tel. 1515

,,Vorden helpt kerk
in Subotica"

Bazar
vrijdagavond 21 april
vanaf 7 uur in "de Voorde"

KOMT U MEE HELPEN!?
Zie ook "Nieuws van de kerken"

Voor uw creatieve bezigheden

handwerken
te kust en te keur

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Bijenhof's
RIJNHOUT BEWERKING B.V.

vraagt voor spoedige
indiensttreding:

machinale hoirtbe werkers
voor fijnhoutbewerking

Leerling houtbewerker

Jongeman
als hulp in de spuiterij

Beloning volgens c.a.o. van de
Hout-en Meubelindustrie.

Sollicitaties: mondeling of schriftelijk Industrie-
weg 2, Vorden .~Tel. 05752-1216. Na 18.00 uur
1617.

Monuta Stichting
Voor Uw laatste eervolle verzorging

A. G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden.
Tel. 1844

Wenst U inlichtingen over de eervolle
verzorging en unieke verzekeringsvoor-
waarden van de Monuta Stichting?

Schrijf dan Uw naam en adres op een envelop (geen
postzegel) en richt die aan

MONUTA STICHTING
Antwoordnummer 35, Vorden.

jeans and ja c kets

te»tiel en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel 1367 vordert

Extra brede vuren
wandschroten

Per meter

bij

HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo. Tel. 05735-1368

Willen diegene, die tijdens de

braderie
gebruik wensen te maken van

een marktkraam
contact opnemen met

J. Th. Dolphijn, Kerkstraat 1. Tel.
1313.

Bruinbrood
is puur gezond
Van het eerste tot het laatste sneetje.

Maar dan natuurlijk bruin-
brood van uw
warme bakker Oplaat

Weekendreklame:

Originele
Limburgse vlaaien

gebakken door uw Vordense
bakker in de smaken abrikoos
kersen bosbessen en appel-
vlaai

WARME BAKKER

Oplaat Tel. 1373

H E NGELO(GLD)TEL.O5753 -1461

Dansen
16 april

Take it easy
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Zaterdag 27 mei a.s.

Bal voor gehuwden
Plaats reservering nu reeds mogelijk

Bestel nu reeds uw

zonneschermen

Uw zaak

uit voorraad
speciale prijzen
gratis geplaatst

* en. . kwaliteit

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514
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nu vast kopen voor vakantie,
en vrije tijd

korten»^

BRONS'
SNELBREIWOL

Nieuwste lente-kleuren. Per bol

M bekend, merk:
TEENER FOLKLORE

KNIE- KOUSEN
teener maten - kosten in
de warenhuizen 7.98 9.95

O QQ
KM • ̂ J^J

BIJ BRONS

nieuw! originele

BADJASSEN,
effen en ruitdessins
luxe uitvoering
MERKPRIJS: 9.95

BU BRONS

fabrieksliquidatie! grote
gevarieerde partij gedessineerde

UNISEX M «O

T-SHIRTS 3.98
STUNT

3 ARMBANDEN +
3HALSSNOEREN
nieuwe lente kleuren

samen;

gezellige bedrukte

TUINTAFEL
KLEEDJES
af m.: 85x85

4.98

nieuw! kleurige acryl kinder

PINGEL-SOKJES

alle maten..

dames en heren merk denim

SPIJKER-IA QR
BROEKEN ™ «T
nieuw ! gevarieerde zending dames

ZOMER-JAPONNEN
• 100% katoenen kwaliteiten
• effen en streepdessins
•jeugdige modellen

1 pers. gekleurde
graslinnen«Bronsella»

HOESLAKENS
o.a. bruin oranje blauw

9.95

geweven nijlon
HUISHOUD
DUSTERS
kies uit verschillende
modellen

9.95

A O BRONS
SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden.

A O
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Grote mode voor
kleine mensen bij
Visser

Sportief shirt van
pitjeskatoen, met kontrast-stiksels.

mouwlummels en borstzakken. Diverse
kleuren. Samen met ijzersterke broek

Let op de opmerkelijke zakken!

Fortex - Selektieve Groep van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

/--*• Katoenen T-shirt met kontrast-
biezen en embleem. Verschillende

\, kleuren. Kombineer met originele
canvas Westley jeans, onverslijtbaar

Anti-glis'se jack met
extra grove ritsen en

kontrast-biezen.
Ritsen op de zakken

Natuurlijk samen
met aktueel streep- j

shirt, in diverse ,
kleuren.

FORTEX

VORDEN - TEL. (05752) 1381

Snel jack met rits
sluiting en biezen op

mouwen en schouders.
Daar hoort'n snel

shirt van pitjeskatoen bij, met
metalen ringen aan de voorzijde.

\

,

Keuken kopen?
Dan naar de keukenspecialist
HARMSEN KEUKEN INTERIEUR

Voor totale keuken verzorging

* Bi] het plaatsen verzorgen wij eventueel
metsel-, timmer-, tegelwerken en
gas-, water- en electra-installatie

Alles in één hand bij
Schoolstraat 6 - 8, Vorden.

5 bekende merken.

Harmsen

uw eigen naambordje?...
dat kan binnen een paar dagen!
Nieuw voor Vorden: binnen een paar dagen een
eigen naambordje. En erg voordelig, zo'n
naambordje voor de huisdeur of op 't hek. Of
voor bordjes elders in huis. We graveren ze nu
zelf in elk gewenst formaat met de tekst,
die u opgeeft. De ondergrond kiest u zelf:
goudkleurig of zilver - wit of houtkleur, en zo voort.
Na die handige kant-en-klaar sleutelservice
wéér goed nieuws: uw eigen naambordje is
binnen enkele dagen klaar bij

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

1948: 1978:
Leenjansmaheeft Leenjansma regelt
bij ons f 75,-op zijn bijons a l zij n
boekje staan. geldzaken.

Leen was als schooljongen al klant bij de Bondsspaarbank.
Toen ging het alleen nog maar om een spaarbankboekje.
Tegenwoordig maken hij en zijn gezin gebruik van heel wat meer
spaarvormen.

Zelf laat hij maandelijks een vast bedrag van zijn salaris op
zijn spaarrekening overmaken. Systeem-Sparen heet dat.
Lekker makkelijk vindt Leen, want zo hoefje nooit meer aan over-
boekingen te denken.

Leen's vrouw heeft een Spaar-Selekt-rekening, omdat ze dat
geld waarschijnlijk voorlopig niet nodig heeft. Daarvoor geeft de
Bondsspaarbank haar een forse rente en de zekerheid dat ze toch
altijd over haar geld beschikken kan. Als ze toch wat geld wil
opnemen, hoeft zij maar 1% retourrente over het opgenomen bedrag
te betalen.

Leen's kinderen hebben allebei een termijnrekening met
een lange opzegtermijn, want hoe langer het geld vaststaat, hoe
hoger de rente is. Op die manier kunnen ze later over een aardig
kapitaaltje beschikken.

/.o is Leen al jaren klant bij de Bondsspaarbank.
Diezelfde bank regelt trouwens ook al zijn verzekeringen en zorgt
voor buitenlands geld als ie met vakantie gaat. En ook zijn op maat
gesneden hypotheek sloot hij bij de Bondsspaarbank af.

Kortom: Leen is er erg gelukkig mee dat zo'n vertrouwde
bank hem zoveel service biedt. Daarom regelt hij al zijn geldzaken
via de Bondsspaarbank. Dat kunt u ook doen. Kom eens praten.
Dan zult u merken hoe veelzijdig de Bondsspaarbank is.

NDSSPAARBANK
Alle zaken voor alle mensen.

Dorpsstraat 15, Vorden. Telefoon 1988

DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

VINDT U HET LEZEN VAN EEN
VERZEKERINGSPOLIS
OOK EEN MOEILIJKE ZAAK??

Dat kunt u zeker niet zeggen van de hagelverzekeringspolis voor LAND- en TlflNBOUWGEWASSEN van de
Onderl. Noord-Nederlandse Hagelverzekeringü!

* De premies zijn scherp: Gemiddeld 20-50 procent lager dan op uw polis vermeld!
* De voorwaarden mogen gezien worden.
* Een vlotte schaderegeling moet u ervaren.
* Ondanks zware hagelschaden in 1977 betalen wij 20% van de premie terug.

Informeert vrijblijvend bij de ONDERLINGE NOORD-NEDERLANDSE HAGELVERZEKERING te Groningen
Tel. 050 -123691 of 05120 -10961.

Ook de heer G. J. HAARING, HOFSTRAAT 17 HENGELO GId. tel. 05753 -1228 is gaarne bereid uw vragen te
beantwoorden.

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.

Erkend BK LPG inbouwstation - Bovag-lid
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Tijdens de vergadering van het Bestuur Stichting Dorpscentrum Vorden, onder
voorzitterschap van de heer J.F. Geerken, kon met voldoening worden vastgesteld:
dat de bouw van het Vordense Dorpscentrum goed vordert. De uitvoerder van
het Bouwbedrijf Hak voort, de heer ten Haaf, en de opzichter van het Architecten-
bureau Roodenburg, de heer Hopman, geven samen goede leiding aan de
uitvoering van de bouw.

Met hun medewerkers en onderaanne-
mers (firma Heuthorst, electra: firma
Gems, centrale verwarming; firma Cor-
nelissen, stucadoorwerk en anderen)
wordt ijverig naar de oplevering van het
comples toegewerkt. De eerste, gedeelte-
lijke oplevering is reeds gepland op 27
april. Allerlei materiaal, nodig voor de
bouw, kon zaterdag j.l. al weggeruimd
worden.

De lift.
Het is van groot belang dat het Dorps-
centrum, te vestigen in het oude, ver-
bouwde Vordense gemeentehuis, een lift
krijgt, zodat voor iedereen ook de
bovenverdieping goed en gemakkelijk
bereikbaar is. De lift is inmiddels
ingebouwd en wel dicht bij de hoofd-
ingang aan de Raadhuisstraat. Deze
meerkosten zijn, volgens het Bestuur,
zeer zeker te verantwoorden. Op de
genoemde bovenverdieping is deze week
maandag gestart met het monteren van
de plafonds. De muren zijn reeds
gestucadoord. Ook schilders zijn op de
bouwplaats aan het werk.

Toneelzaal/Gymnastiekzaal.

De Vordense revue - groep heeft het
toneel al in gebruik voor de repetities.
Wie deze zaal, gebouwd achter het
eigenlijke Dorpscentrum, gezien heeft,
zal met het Bestuur van de Stichting
Dorpscentrum verheugd zijn over deze
sfeervolle en goedklinkende zaal. De
verwachting is dat ook na de aankleding
de klank, de accoestiek goed zal zijn. En
wie het stukje van de Leestman, vorige
week in Contact, gelezen heeft, die heeft
ook vast wel de lovende woorden van de
"revue-baas" in Laren gelezen. Zes
bouwdrogers verwarmen de zaal on de
revue - spelers/speelsters niet in de kou
te laten en ook om de betonvloer droog
te krijgen voor de te leggen verende
hard-houten-vloer.

Het jeugdhonk.
Zaterdag j.l. hebben enkele jongeren van
de Vordense Jeugdsoos eens een bezoek-
je gebracht aan hun nieuwe jeugdhonk,
gebouwd naast / achter de toneelzaal.

(Het nieuwe gedeelte met de fraaie,
speelse kapjes) Hun verbazing was groot.
Eén van hen zei spontaan: "Wat een
mooie ruimte. Hé, dat had ik nooit
gedacht. Dat dit in Vorden nou mogelijk
is...!" Ja, we moeten het als ingezetenen
van Vorden eerste zelf een allemaal
gezien hebben om blij en enthousiast te
worden. En dat kan al grotendeels
gebeuren midden mei. Op woensdag 17
mei zal immers volgens de planning de
première plaats vinden van de Vordense
revue... in de toneelzaal van het Vorden-
se Dorpscentrum.

Nog veel te doen.
Tijdens de genoemde bestuursvergade-
ring van vorige week dinsdag brachten
de verschillende werkcommissies verslag
uit van de gedane werkzaamheden. Er
bestaat goede hoop en verwachting, dat
de levering van o. a. vloerbedekking, gor-
dijnen, meubilair, verlichtingsbenodig-
heden, keuken-inrichting en het buffet
op tijd gebeuren kan. De laatste weken
valt er nog veel te doen.

Grote bedrijvigheid.
Wie echter de Raadhuisstraat in Vorden
nu passeert ziet er elke dag, soms ook op
de zaterdag, grote bedrijvigheid. De
beheerder de heer Bos en zijn vrouw en
drie kinderen zijn overgekomen uit
Nieuw-Buinen en hebben hun intrek
genomen in de voormalige gemeente-
bode-woning in het oude gemeentehuis.
De heer Bos begeleidt mede de laatste
bouwfase om zo het gebouw van binnen-
uit te leren kennen. De bouwers zijn er
druk in de weer. Dat kan een voorteken
zijn van DE BEDRIJVIGHEID IN DE
TOEKOMST! Het Dorpscentrum Vor-
den wil immers in ons dorp in-het-
centrum-staan van allerlei bedrijvigheid
en wil het ook stimuleren. Vanuit het
Bestuur Stichting Dorpscentrum is dan
ook een Werkgroep Cultuur benoemd
waarin zitting hebben mevr. Sikkens,
Burgemeester Mr. Vunderink, de heer
Janssen en ds. Krajenbrink. Zij zullen
contact opnemen met enkele schouw-
burgen in onze regio. Er is (ook) in
Vorden heel-wat-te-doen. En zo hoort
het ook!

Varkens K.I. -Gelderland breidt uit
grote stijging aantal inseminaties
De Varkens K J. -Gelderland maakt op het ogenblik een stormachtige ont-
wikkeling door. In Gelderland steeg het aantal inseminaties maar liefst 56%, dat is
beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde van 28%. Voor het bestuur van
Varkens K.I. -Gelderkind was dit een reden omdat algemene ledenvergaderingen
toestemming te vragen om het KJ. station Harfsten-AImen met een nieuwe
twee-rijige stal voor 27 tot 30 beren te mogen uitbreiden. Op de in café De Aanleg te
Almen gehouden algemene ledenvergadering werd deze toestemming verleend en
tevens kreeg het bestuur machtiging om met de Rabobank te Laren Gld. een
hypothecaire lening te sluiten tot een maximum -bedrag van ƒ 500.000,-.

Voorzitter de heer G.H. Peters uit
Drempt zei in zijn openingswoord dat
deze grote ontwikkeling de vereniging
voor organisatorische en technische pro-
blemen plaatst. In de laatste negen
maanden werden 17.500 eerste insemi-
naties meer verricht dan in het jaar
daarvoor. Verwacht wordt dat dit jaar
een aantal van 75000 eerste inseminaties
zal worden bereikt. In 1977 bedroeg dat
aantal ruim 51000. Alleen in de maand
maart j.l. werden al ongeveer 7000 eerste
inseminaties verricht.

Het berenbestand is inmiddels met 30
stuks uitgebreid en het bedraagt nu 107
stuks. Er zijn 600 bedrijven bij gekomen,
die met kunstmatige inseminatie zijn
begonnen; in de eerste maanden werden
reeds 250 nieuwe leden ingeschreven.
Enkele fokkers verrrichten momenteel
zelf al inseminaties op hun bedrijven, na
het doorlopen van een Doe-het-zelf-
cursus. Zij moeten echter wel aan
verschillende voorwaarden. Doordat er
nogal veel belangstelling is voor een
dergelijke cursus zullen er dit jaar weer
een tweetal cursussen worden gehouden,
in samenwerking met de Gezondheids-
dienst voor Dieren.

De contributie werd dit jaar ongewijzigd
vastgesteld en bepaald op ƒ 78,-. Bij de
bestuursverkiezing werden de heren
G.H. Peters te Drempt, B.J. Visschers te
Borculo en H. W. Meerdink te Winters-
wijk herkozen. De heer W. G. Repkes te
Oosterhout werd in de raad van toezicht
benoemd en de heer H. Steenbeek uit
Lunteren werd herkozen in de aankoop-
commissie. De heer G.J. Mombarg
directeur van het K.I. -station te Almen-

Harfsen gaf een toelichting op de balans
en de exploitatierekening, die ongewij-
zigd werden vastgesteld. Hij verklaarde
ook waarom er zo kort na de nieuwbouw
opnieuw moet worden uitgebreid en hoe
dit zal worden gefinancierd. Indertijd is
door het bestuur een vijfjarenplan op-
gesteld. De stormachtige ontwikkeling
van de K.I. maakt het nu al nodig om
aan fase 4 van dit plan te beginnen.
Aanvankelijk was het plan om die fase in
1979-'80 uit te voeren. De nieuw te
bouwen stal zal gelijk zijn aan de vorige
maar zal niet aan het huidige complex
worden vastgebouwd. Aan de vergade-
ring werd gevraagd om hiervoor een
lening goed te keuren tot een bedrag van
ƒ 250.000,- maar dit voorstel werd enigs-
zins gewijzigd omdat Varkens K.I.
-Gelderland nog enkele leningen heeft
lopen.

Financieel bezien was het daarom beter
om alle leningen in één hypotheek bij de
Rabobank te Laren onder te brengen en
het bestuur werd gemachtige om tot een
bedrag van maximum ƒ 500.000,- te
gaan met inbegrip dus van de reeds
gesloten leningen. Uit de vergadering
werd opgemerkt dat er sprake was
geweest om op een andere plaats te
bouwen. Dit is echter nog een punt van
overleg aldus het bestuur; er zit veel
meer aan vast omdat dan landelijk zou
moeten worden overgegaan tot een her-
indeling van de K.I. -gebieden. Zover is
het voorlopig nog niet.

Tijdens de rondvraag werd de K.I.
-Gelderland namens de Bond van K.I. -
verenigingen gelukgewenst met de zeer
gunstige resultaten in het afgelopen

boekjaar. Daarbij werd tevens bena-
drukt de noodzaal tot meer algemeen
onderzoek, dat samen door de landelijke
K.I. - verenigingen moet worden ver-
richt. Voorts wees men er op dat de K.I.
bij varkens nu wel een grote vlucht heeft
genomen maar dat men nog niet aan de
50% toe is, al zal die binnen afzienbare
tijd waarschijnlijk wel worden gehaald.
Maar dan zitten we nog maar op de
helft, aldus het bestuur. Na de vergade-
ring en de gezamelijke maaltijd werden
de leden en hun genodigden in de
gelegenheid gesteld een berendemon-
stratie bij te wonen met daarna de
bezichtiging van de nieuwe en bestaande
berenstallen. Deze demonstratie en be-
zichtiging, die 's avonds nog eens werd
herhaald, trok in totaal meer dan
duidend belangstellenden.

Na testen de beste...

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Collecte voor Algemene Diakonale Doel-
einden.
De jaarlijkse collecte voor het fonds van
de Nederlandse Hervormde kerk "Alge-
mene Diakonale Doeleinden" wordt dit
jaar gehouden op a.s. zondag 16 april.
Het motto luidt: "Een handreiking aan
elkaar." Als voorbeeld van wat er aan
"handreiking" als is gedaan, wordt in
een informaite - folder van de Generale
Diakonale Raad o.a. vermeld: hulp aan
protestants België; het beroep dat de
diakonie van Hengelo O deed op "alge-
men diakonale doeleinden" ten gunste
van de daar wonende 800 syrisch -
orthodoxe christenen afkomstig uit
Oost- Turkije waar zij worden vervolgd
en gediscrimineerd en vluchtelingen -
hulp in het algemeen. Het fonds kan niet
werken zonder de bijdragen uit de
gemeenten. Ook in de kerkdienst van de
Herv. kerk te Vorden is a.s- zondag 16
april de uitgangs - collecte bestemd voor
Algemene DiaJunale Doeleinden.
(G.D. R. - Utr^, giro 8685)

Klankbeeld Subotica - reis in zaal
Gereformeerde kerk.
Het klankbeeld over de Subotica - reis
(Subotica, Bc^npest, Wenen) zal vol-
gende week ^raandagavond 17 april
gedraaid en vertoond worden in de zaal
achter de Gereformeerde kerk aan de
Zutphenseweg. Er is ook alle gelegen-
heid om vragen te stellen over de kerk,
de christenen in oost - europa. Enkele
leden van de Subotica - groep, onder wie
Ds. Krajenbrink, hopen genoemde a-
vond aanwezig te zijn en in te gaan op
vragen. Iedereen is er hartelijk welkom!

Vorden helpt Kerk in Subotica.
Door middel van een bazar, nu te
houden in "de Voorde" op volgende
week vrijdagavond 21 april, hoopt de
Subotica - groep geld te verzamelen om
de arme kerk van ds. Lajos Poth in
Subotica (Joegoslavië) te kunnen helpen
en ook enige gasten te kunnen uitnodi-
gen naar Vorden te komen in de zomer -
vacantietijd. (gasten uit Subotica en uit
Boedapest, Hongarije) Genoemde dag:
vrijdag 21 april kunnen 's morgens
goederen, geschenken, gebak etc. voor
de te houden bazar afgegeven worden in
"de Voorde", achter de kosterswoning,
Kerkstraat 15, Vorden. (zie advertentie)

Wijkavonden Hervormde kerk.
Er zullen toch nog een paar wijkavonden
van de Herv. gemeente gehouden wor-
den. In de wijk van 'Ouderling mevr.
Meyerink staat een wijkavond gepland
op DINSDAGAVOND 18 APRIL ten
huize van de familie Kreunen, Juliana-
laan 3.

A.s. zondagavond wordt er een zang-
dienst gehouden in de Ned. Herv. kerk te
Vorden. Deze dienst wordt geleid door
ds. J. B. Kuhlemeier. Verder werken aan
deze dienst meer onze organist Rudie
van Straten en het Vordens Mannen-
koor. Zoals uit de lijst van mede-
werkenden al blijkt belooft dit een echte
zangdienst te worden. We hopen u allen
welkom te kunnen heten om de dienst
bij te wonen. Wilt u uw liedboek
meebrengen? (zie advertentie)

De Vordense bejaardenkring.
Vorige week donderdagmiddag kwam
de Vordense Bejaardenkring weer bijeen
in het Jeugdcentrum aan de Insulinde-
laan. De voorzitster mevr. Bosman -
Hofste heette allen hartelijk welkom en
gaf onder meer een overzicht van de
feestelijke festiviteiten op donderdag 20
april in verband met 20 - bestaan van de
Vordense Bejaardenkring. De leden van
de Bejaardenkring gebuiken met elkaar
tegen het einde van genoemde dag een

Graetz kleuren-TV is verbazend
veel getest. Eerst in de grote Graetz

fabrieken, tot alles perfekt was.
En daarna? Wel, in feite is elke keer

dat 'n gebruiker een Graetz kleuren-TV
bekijkt en beproeft, een serieuze test.

En wat blijkt klaar-helder uit een
onlangs gehouden onderzoek? Graetz

is topklasse! Weet u wat? Kom zo'n
Graetz kleuren-TV bij ons testen:

bekijken, beproeven! Welkom!

GRAETZ LANDGRAFcolor

Stap eens bij ons binnen. Wij zijn Graetz dealer.

Vooraan in service - vooraan in techniek

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen. Tel. 05750-13813

feestelijke broodmaaltijd in zaal Smit,
Het Wapen van Vorden. 's Avonds zijn
ALLE BEJAARDEN uit heel de ge-
meente Vorden zeer welkom in de grote
zaal van het Jeugdcentrum. Een toneel-
groep uit Eibergen, bestaande uit be-
jaarden, voert een toneelstuk op. Deze
bejaarde toneelgroep uit Eibergen is al
eens eerder in Vorden geweest en wel
tijdens een van de open bejaarden-
middagen in zaal Schoenaker in de
Kranenburg. Zij oogste toen veel succes.
Dat houdt een belofte in voor donderdag
avond 20 april.

Na deze informatie gaf mevr. Bosman
het woord aan ds. J.C. Krajenbrink, die
in Gelders dialect een aantal gedichten
en schetsjes voordroeg. Na ̂ ^thee -
pauze las hij een BijbelgedeenW'oor in
de streektaal en ook een aantal bekende
geestelijke liederen. Met goede aandacht
werd er geluisterd.

Geslaagde £
kontaktavond
muziekvereniging
"Concordia"
Om de onderlinge kontakten wat stevi-
ger aan te halen en om van eikaars
kwaliteiten te genieten organiseerde de
Vordense muziekvereniging "Concor-
dia" zaterdagavond in zaal Smit een
kontaktavond. Aanwezig waren behalve
de organiserende vereniging "Concor-
dia", zustervereniging "Sursum Corda";
Apollo uit Laren; Sophia's Lust uit
Ruurlo en Concordia uit Hengelo. De
voorzitter van "Concordia" de heer
G. Grootbod kon in zijn openingswoord
onder meer wethouden H.A. Bogchel-
man welkom heten.
Door de verschillende korp ;n werd deze
avond goede muziek geboden. Sursum
Corda opende met een viertal nummers
waarbij vooral "Five minutes with Jero-
me Kern" indruk maakte. Apollo uit
Laren dat hierna voor het voetlicht trad
verrast met een goed gebracht ouverture
in vier delen "Tableaux". De muziek-
vereniging "Sophia's Lust" uit Ruurlo
bracht een modern programma met
onder andere de "Jamaican Folk Suite"
en de "Charleston 76". De meeste indruk

«

maakte deze avond de muziekvereniging
"Concordia" uit Hengelo. Vooral naar
het "Choral and Rock - Out" werd
ademloos geluisterd. De muziekavond
werd besloten met een optreden van de
organiserende vereniging "Concordia"
dat deze avond een vrij modern pro-
gramma bracht. Aan het slot van de
avond kon een dansje worden gemaakt.

Vrijwel nieuw
bestuur
"In de Dennen"
Bij de behandeling van de subsidieaan-
vragen met betrekking tot de renovatie
van het zwembad "In de Dennen" heeft
Burg. Mr. M. Vunderink er diverse
keren geen geheim van gemaakt niet
bepaald gelukkig te zijn met zijn funktie
van voorzitter van genoemd zwembad.
Dit in het licht van zijn funktie als
burgemeester. Der halve stelde hij zich
tijdens de jaarvergadering van de zwem-
inrichting niet herkiesbaar. Tevens stel-
den de heren S. Aartsen, H. Elbrink, B.
Rondeel, A. Zeevalkink, J Kettelerij en J.
de Gruyter zich niet herkiesbaar. In hun

plaatsen werden gekozen de heren: W.
Sessink, H. Elbrink jr. B. Brandenbarg,
A. Dijkman. Namens de gemeente heb-
ben zitting Mr. R.A. v.d. Wall Bake en
R. J. Overbeeke, terwijl het badbestuur
wordt gecompleteerd door J.J. van Dijk
en F. Mengerink. Administrateur is de
heer H. Mombarg.
De aftredende bestuursleden werden
dank gebracht door de heer Vunderink
en in het bijzonder de heer J. Kettelerij
die sinds 1941 deel van het bestuur heeft
uitgemaakt. De heer Vunderink roemde
de inzet van alle heren. Op zijn beurt
werd de heer Vunderink in het zonnetje
gezet voor zijn inbreng. De heer Zeeval-
kink belastte zich met deze "taak". Wat
betreft de renovatie werd medegedeeld
dat het tegelzetten niet erg opschiet. Dit
vanwege de slechte weersomstandighe-
den. Toch heeft men goede hoop dat
alles begin mei klaar zal zijn. Met de
beplanting is men deze week begonnen.
Het ligt in de bedoeling dat de zwem-
tarieven een geringe verhoging zullen
ondergaan.

Dia presentatie voor
ondernemers
Voor ondernemers uit het midden- en
klein bedrijf verzorgde de Amro-bank in
het Pantoffeltje een dia-presentatie. Na
een korte inleiding door de heer de Regt,
verzorgde de heer Schipper met de staf
van de Amro bank de presentatie. Aan
de orde kwam onder andere moderni-
sering, uitbreiding etc. Na de pauze
beantwoordde een forum vragen.

Hartelijk dank
Namens het bestuur en leden van de
Vereniging van Gehandicapten Zutphen
en Omstreken onze welgemeende dank
voor de prijzen die wij mochten ont-
vangen, van winkeliers en milde gevers
om de feestavond en verloting te doen
slagen.

Groslijst WD afd.
Vorden
De groslijst voor de VVD afd. Vorden
voor de komende raadsvergadering ziet
er als volgt uit: l Mr. R.A. v.d. Wall
Bake; 2. H. Tjoonk; 3. H.A. Bogchel-
man; 4. mevr. MR. J.C.W. Taselaar-
Bogaards; 5. H. Pelgrum; 6. E. Branden-
barg; 7. Ir. G.J.M. Wolbers; 8. Mr. M.A.
V. Slingenberg; 9. mevr. J. Ambachts-
heer; 10. J. van Ark; 11. H. Haverkamp;
12 mej. J.E. Dolleman.

Volleybal
Heren verliezen belangrijke wedstrijd
Het eerste heren-team moest het af-
gelopen donderdag in Deventer opne-
men tegen het eerste van Salvo (Diepen-
veen). Aangezien het degradatie-spook
toch nog steeds voor het Dash-team een

rol speelt was het van belang deze
wedstrijd tot een goed einde te brengen.
Het team van Dash was danig gehavend
door blessures en afwezigheid van spe-
lers om andere redenen. De inzet van
Dash was goed, maar de samenhang in
de ploeg liet te wensen over zodat er geen
goed aanvalsspel kwam. Het eindresul-
taat 1-3 in het nadeel van Dash gaf de
verhouding wel goed weer. Alle inspan-
ning zal nodig zijn voor de Dash-ploeg
zich in de Promotieklas te handhaven,
maar de moed moet nog niet worden
opgegeven.

De reserves van de dames, die ook al
verzwakt aantraden wegens belangrijke
tentamens die op de verschillende scho-
len nu schering en inslag zijn, moesten
het maandag in de Hanzehal opnemen
tegen de reserves van Hansa. De strijd
ging nogal gelijkelijk op. Een goede
mentaliteit en een toch altijd meespelen-
de geluksfactor spelen in zulk soort wed-
strijden dan wel een een beslissende rol.
Zo verging het nu ook. Zij het met niet al
te groot verschil gezien de setstanden
verloor de Dash-ploeg de strijd met 0-3.
De overige uitslagen luiden:
Heren Ie klas: Dash 2 - Wik 2: 1-2. De
ploegen waren aan elkaar gewaagd. Wik
was beweeglijker en had meer durf,
hetgeen uiteindelijk de doorslag gaf. Een
betere timing bij de smashes had de
Dash-spelers meer voordeel kunnen
brengen. Dames 2e klas: Dash 3 - Wilh.
4: 1-2; dames 3e klas: Dash 5 - Valto 3:
l -2; Wik 2 - Dash 6: 2-1; meisjes jun.: svs
a - Dash 3-0; jongens asp. Svs c - Dash b
2-1.

Programma
zaterdag 15 april te Schalkhaar: dames
prom kl. SVS 3 - Dash l; heren prom. kl.
SVS l - Dash 1.
te Vorden: meisjes jun. Dash - Bruvoc;
meisjes asp. dash d- SVS c; meisjes asp.
DVC - Dash b; meisjes asp. Dash a -
Dash c; jongens asp. Dash a - SVS b.
maandag 17 april te Zutphen: meisjes
jun. Hansa b - Dash; heren Ie kl. Wilh. 2
- Dash 2; dames Ie kl. Dash 2 - Harfsen
l; heren 2e kl. Dash 3 - Valto 3; heren 2e
kl. Dash 4 - Hansa -1; heren 2e kl. Dash
5- Wilh. 3.
te Vorden dames prom. kl. Dash l -
Olympia 1; meisjes asp. Dash d- Salvo;
jongens asp. Dash b - ABS.
te Almen meisjes asp. Almen -Dash b.

DE BIJZONDERE AANDACHT
WORDT GEVESTIGD OP DE WED,
STRIJD VAN DAMES l OP 17 APRIL
TE VORDEN IN DE SPORTZAAL.
HET IS NIET UITGESLOTEN DAT
DE DAMES BIJ EEN GUNSTIGE
UITSLAG HIERBIJ DE KAMPIOENS-
TITEL BEHALEN.

Dammen
Jeugddamvijftal van Vorden plaatste
zich bij de laatste vier van Nederland
Het Jeugddamvijftal van Vorden heeft
zaterdagmiddag deelgenomen aan de
gewestelijke kampioenschappen welke
werden gehouden in Meppel. Deelne-
mende ploegen in Meppel waren: dam-
club Lent; Huissen en Hilversum. Het
team van Vorden bestaande uit H.
Grotenhuis ten Harkel; H. Ruesink; J.
Boudri; H. Graaskamp en J. Masselink
won met 7-3 van Lent en met 7-3 van
Huissen. Tegen Hilversum werd een 10-0
overwinning behaald. Door dit resultaat
plaatste Vorden zich bij de laatste vier
van Nederland. De finale zal worden
gehouden in Westerhaar op zaterdag 22
april.



Verrassend
veel ruimte

vormt de meest opvallende innerlijke eigenschap van deze grandioze,
puur eiken wandkast in Oud-Hollandse stijl. De buitenkant toont dat

er echte meubelmakers aan gewerkt hebben.
Kortom, een schitterend bezit. Afmetingen:
248 cm breed, 192 cm hoog en. 52 cm diep.

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

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

ALUMINIUM
JALOUZIEËN
breed 150,
hoog 150 i 62,-
IDEM
250 breed,
180 hoog.. 106,-

ZEER SNELLE
LEVERING

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110 .

N. Klasse zonwering

IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,-

425,-

*wgK%im
m n l i ' '

Een van de vele modellen kasten die u kunt zien in

Meubel- en tapijt-showroom

ANKERSMIT
Groenloseweg 9, Ruurlo. Tel. 1239

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 t
Dorpsstraat 8, Vorden.
Telefoon 05752-2675
't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren.
Tel. 08330-16006

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.

Onze kollektie

regenmantels - pakjes - korte
jasjes - blazers en jackets is
groter dan ooit.
Nu volop keus ook in de grote maten

Poplinmantels vanaf 89,50
Garbardine vanaf 169,50
Metallic en Chintz vanaf 129,50
JacketS in diverse uitvoeringen vanaf 49,00

Blazers in beige - bruin en marine vanaf 79,50

Mantelpakjes M/ zwierige rokken vanaf 255,00

RUURLO

Vrijdags koopavond.

Vanaf 1 mei zijn wij woensdags de gehele dag open en
maandags gesloten.

IMPRESSIES VAN EEN CITROEN.

DE CHARMElAN DE LN
Al bij zijn introduktie op de 'Salon

des Automobiles' te Parijs was het
publiek bijzonder gecharmeerd door
de moderne vormgeving van de LN.

Een leuke auto.
Zuinig en

zo wendbaar als wat.

Gtnoën LN.
De LN combineert zijn fraaie lijn met typische

Citroen kenmerken. Zo is hij zuinig met benzine:
l op 16,9 bij 90 km/h en l op 13,8 in de stad, iets
wat weinig auto's hem na kunnen doen.

Een zacht bekleed stuur bezit hij, evenals ver-
stelbare voorsteden met vrolijke stoffen
kleding, elektrisch verwarmde achter^
ruit, rolgordels voorin... u ziet com-
pleet mag u hem ook al noemen.

Bovendien is hij kort van buiten
(3,38) en ruim van binnen, vooral
voorin. Maar Citroen zou Citroen niet <
zijn als ze de LN ook niet een paar
hoogstpersoonlijke eigenschappen
had meegegeven. De opvallendste is
z'n enorme wendbaarheid en het feit dat
hij zich aanpast aan uw wensen wat betreft
bagage en zitruimte.

Want door zijn variabele achterstoelen
tovert u de Citroen LN in een paar hand-
bewegingen om van een personenauto tot een
minibreak.

Z'n aanschafprijs is rijklaar, dus inclusief
transport, tectyleren, kentekenplaten, NL sticker,
leges en volle tank, f 10.895,-. Bij de LN krijgt u
natuurlijk de royale Citroen Kroongarantic.

Wij willen u er graag meer over vertellen.

De "achterbank"van de LN bestaai uit of2zitplaatsen creëren met resp. 118,-193
2 onafhankelijk neerklapbare stoelen. en 292 dm3 bagageruimte.
Daardoor kunt u in 'n handomdraai 4, 3

l
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Het interieur
is comfor-
tabel.
Verstelbare
voorstoelen
in de lengte-
richting.
Armsteunen
aan Je voor-
portieren.

De Citroen
LN heeft
luchtkoeling.
Dit betekent,
gt'ïii cnntrole
van hei koel-
waterpftl,
géén anti-
vnes, géén
reiniging van
de radiateur...
kortom ecu
zorgeloze
auto.

Het dash-
board is bij-
zonder aan-
trekkelijk en
volledig.
Alles wat u
direct moei
kunnen afle-
zen, is
"duidelijk "
aanwezig.

\\\w
sp'

AUTOMOBIELBEDRIJFA.RUESINK
Borculoseweg 21, Ruurlo

Tel.05735- 1753

CITROEN * LN



QTROÊN PRESENTEERT DE CX IN*FORM AÜE
Alles wat u over de Citroen CX wilt

weten, kunt u nu bij ons zien, horen en
ervaren tijdens een unieke expositie:

De CX In ̂ Formatie.
De meest complete

CX presentatie die wij u
kunnen aanbieden.

I s de 2000 net zo veilig als de duurdere typen?
Wat is het verbruik van de nieuwe 2500 diesel?

Mag ik de acceleratie van de CX GTl eens uitpro-
beren?...

Allemaal vragen die u kunt stellen. Allemaal
wensen die u kunt uiten. Want alles staat bij ons in
het teken van de Citroen CX. Dat betekent dat wij
u een compleet overzicht geven van het uitgebrei-
de scala van CX uitvoeringen. De Confort, de
Super, de F^llas, de GTi, de Prestige, de Break, de
Familiale... allemaal staan ze er.

Met benzinemotor al of niet met elektro-
nische inspuiting en als diesel. Met' mechanische
4versnellingsbak, 5 versnellingsbakofmet CMatic.
In alle verkrijgbare kleuren. Met of zonder elek-
trisch te bedienen schuifdak, leren of stoffen bekle-
ding, airconditioning, stuurbekrachtiging...

Bovendien ligt er documentatie over de CX
en vooreen kennismaking op de weg overhandigen
wij u graag het contactsleuteltje van die CX waar
u graag in wilt rijden.

Dinsdag 18
en woensdag 19 april

van 10 tot 18 uur
CX In^Formatie.

resu

Automobielbecmjf A. Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo.

CITROEN

wclkooi» lage lenteprijzen
—'t betere Duftengébeuren
1. droogmolen

Solide, aluminium droogmolen.
50 meter drooglijn en grondanker

Normaal 66.-
Welkoop aktieprijs

53r
alles voor de was

Drooglijnen, wasknijpers, emmers
teilen, borstels,

wasmanden, Tist waspoeder, enz
Welkoop... schone winst!

2. vertic':teerhark
Gardena veiticuteerhark met -

praktische combi-steel (180 cm) voor vele
verschillende tuingereedschappen:

schoffel, hark, enz.
Normaal 39.05

Welkoop
aktieprijs

3. Suffolk
gazonmaaier

Lichtgewicht motorgazonmaaier
zelfrijdend, maaibreedte
ca 40 cmJNormaal 535.-

Welkoop aktieprijs

430r

<$i?ê-

4. gemengde
gladiolen

30 stuks gladiolen
maat 12/14.

wc 11:0® |»
voor alles een zaak van veelzijdig vakmanschap

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

Let op... alle aktieprijzen gelden tot en met 29 april a.s.

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint
in het gerestaureerde kasteel, niet in dezelfde stijl
voortzetten in „'t Pantofffeitje"? Voor de prijzen hoeft u

het zeker niet te laten . . .

bodeaa

lltat
Airconditioned Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

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

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

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

ri/i n j

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

All* soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plevuizen: 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 betonroosterc.
voederbakken etc.

Zand. grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

C Tuinartikelen
uit voorraad/snel leverbaar

grinttegels - granietkeitjes

betontegels - flagstones

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*



Donderdag 13 april

klaverjasavond
in

't Pantoff eitje
Aanvang 8 uur

Weekendaanbieding

Kinderblousons
met kangeroe-zak

ecru nu 19f93
Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Profiteer nu nog van onze
speciale aanbiedingen in

showroomkeukens
van 20 t/m 40% korting
Verder

hang en legkasten (wit)
Wij zijn ruim gesorteerd in diverse

— houtsoorten
— siertegels
— ijzerwaren
— en tuingereedschappen

Aannemersbedrijf - bouwmarkt - Doe-
het-zelf-centrum - keukenshowroom

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 -20, Hengelo (Gld.)

administraties
verzekeringen
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dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

' Jonge Mode

toehelte
PARIS M l LAND - LONDON

Tweedelig katoenen
zomercomplet volgens
de laatste modelijn.
Veel ruimte, grote zakken,

bloesend in taille en
aan de manchetten.

De rok is extra
wijd geplooid.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Z A N G D I E N S T
Uitgaande van de Herv. Ger.
zangdienstcommissie

Aanvang 7 uur n.m. in de N.H. Kerk
Voorganger: Ds. J.B. Kuhlemeier

Muzikale medewerking: Rudi van Straten,
orgel. Het Vordens Mannenkoor, zang.

Wilt u uw liedboek meebrengen?

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Ledenvergadering
Industriebond N.V.V.

Woensdag 19 april
Hotel Bloemendaal

Aanvang 8 uur

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

Voor elke vrouw die de
mode serieus neemt.
Zo'n vrouw maakt heel aparte
keus uit onze bijdetijdse kol-
lektie japonnen, rokken, pan-
talons en blouses.
Blij als ze is met zoveel opge-
wekte jonge voorjaarsuitingen

CONFECTIEBEDRIJF

JAMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden.
Tel. 1971

TAHU Uil tOOI >-
BRUIN mr TREKT

Generaties lang heeft witbrood de Top-Tien van de bak-
ker aangevoerd. De laatste drie, vier jaar komt daar sterk
verandering in. Bruinbrood wint op alle fronten. Geen
wonder: als de dokter het aanprijst en uw Echte Bakker
het zo heerlijk, geurig, knappend en flintervers bakt... l

VANASSELT

Wandplaten
244 bij 122
Knottyceder. Nu per plaat. .

Spaanplaat
10 mm 185 bij 125
Per plaat ................ 12f45

HUBO
Barchemseweg 13, Ruurlo. Tel. 05735-1368

Eigen watervcAziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Piedro.
Voor

de linksbuiten
van mo

Nu is hij nog amateur. Maar voordat u
het weet, is 'ie profvoetballer. Want hij
groeit hard. Let maar eens op z'n
voetjes, bijvoorbeeld. Hoe die straks
groeien, hangt af van de schoenen
die u nu voor 'm koopt.
Vooropgesteld dat u hem niet eerder
dan noodzakelijk schoentjes laat
dragen. Omdat zijn voeten zich in
volle vrijheid toch nog altijd beter
ontplooien dan in schoenen.
Maar als hij ze dan écht moet
dragen, laten 't dan Piedro
kinderschoenen zijn. Piedro's

zijn oerdegelijke, voetkundig
verantwoorde schoenen. Hebben een perfekt geprofileerde voetbodem. Geven steun op

de vitale plaatsen, voor een optimale voetbalans. En zijn, behalve in alle lengtematen,
leverbaar in vier wijdtematen. Piedro kinderschoenen: de eerste, de beste.

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Verantwoorde
kinderschoenen.

Rabobank B
geld en goede raad


