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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

AANSPANNING „IN

REEFN VORDEN" LIJKT

GROTE TOEKOMST

TE HEBBEN

Toen men zo'n anderhalf jaar geleden bij de Vordense rijvereni-
ging De Graafschap op de gedachte kwam een afdeling van ,,het
aangespannen paard" op te richten, kon men niet vermoeden
dat dit een groot sukses zou worden. Momenteel is er zoveel
leven in de brouwerij dat „In de Reep'n" 27 leden telt en dat er
inmiddels 15 aanspanningen op de been zijn gebracht.

Voor een beginende vereniging is dit zeer
veel, zo verzekerde ons voorzitter Johan
Norde. De afdeling Vorden maakt deel uit
van de Nederlandse Bond van Verenigingen
van het Aangespannen Paard. Bij deze lan-
delijke organisatie zijn in totaal 16 vereni-
gingen aangesloten. Behalve in Vorden zijn
er in het oosten van het land verenigingen
in Apeldoorn, Winterswijk en Almelo.
Gezien de animo die er in Vorden en om-
streken is (de leden komen ook uit omlig-
gende gemeentes) lijkt de verwachting ge-
rechtvaardigd dat het aangespannen paard
hier een grote toekomst tegemoet gaat.
„In de reep'n" is een op zichzelf staande af-
deling van de landelijke rjjvereniging De
Graafschap. Financieel moet zij dan ook
zelf de touwtjes aan elkaar knopen.

NIET GOEDKOOP
„Nee goedkoop is het niet. Alleen al het
voeren en stallen van het paard kost zo'n
2500 gulden per jaar. Gelukkig kosten ons
de opknapbeurten aan de koetsjes weinig
of niets omdat de leden dat allemaal zelf
doen", zo kregen we desgevraagd van voor-
zitter Norde te horen. Zij die lid zijn van
het aangespannen paard, zijn hoofdzakelijk

mensen die „weg" zijn van paard en koets.
„Denk nu niet dat het allemaal zo gemak-
kelijk gaat. Vanaf de bok afrijden is moei-
lijker dan het lijkt." De heer Norde haalt
een groot boek tevoorschijn om ons te over-
tuigen wat men allemaal moet weten om
paard en koets in goede banen te leiden.

Vandaar dat momenteel 20 leden bezig zijn
aan de menkursus. Deze wordt elke zater-
dag gegeven door Theo Oortveldt van de
manege De Liemers. Over een paar weken
hoopt men met goed gevolg examen af te
leggen, waarna de kursisten in het bezit
komen van het diploma voor het mennen dat
wordt afgegeven door het landbouwschap.

MENNEN IN BED

„Onderschat het mennen niet. Weet je hoe
ik het hoofdzakelijk geleerd heb? Wel: in
bed. Ik ging namelijk rechtop in bed zitten
en zette een stoel aan het voeteneind. Een
springtouw van de dochter aan de stoel ge-
hangen (dat fungeerde dan als leidsel) en
daar was ik aan het mennen", zo zegt voor-
zitter Johan Norde. (Wat iemand in bed
al niet doet voor zijn hobby!)

Het bestuur van „In de Reep'n" dat be-
staat uit Johan Norde voorzitter, mevr. F.
van Druten sekretaresse/penningmeesteres-
se en de leden Dr. J. Breukink, G. Roozen-
daal en P. van Royen, is voornemens om op
21 augustus een grote rit te organiseren.

Men verwacht dat hieraan zo'n 30 tot 40
koetsen en rijtuigen zullen deelnemen. Waar
het bestuur erg gelukkig mee is, is de toe-
zegging dat er ook een aanspanning van de
koninklijke stallen naar Vorden toekomt.
De bedoeling van deze dag is om de mensen
te laten genieten van de omgeving.

Behalve deze rit organiseert „In de Reep'n"
voor haar leden elke twee maanden een rit.
Deze staan gepland voor 12 juni en 14 au-
gustus. Op Koninginnedag zal het aange-
spannen paard medewerking verlenen aan
de festiviteiten. Zaterdag 2 juli geeft de af-
deling een demonstratie tijdens de Tirade te
Laren. Dit is een landdag van de Bond van
Plattelandsvrouwen, Jong Gelre en de Geld.
Mij van Landbouw.

Voorts wil het bestuur gaarne medewerking
verlenen om bepaalde evenementen op te
luisteren. „Wanneer er een beroep op ons
wordt gedaan, zijn we er", zo zegt voorzit-
ter Johan Norde resoluut.

Koerselman
.cassettes

Z I L V E R W I T E DE L» TA AA.

GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: i^fedag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur «n

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

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

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

Aan de orde komt deze week:
1. Nationale herdenking 1977;
2. Verkiezingen op 25 mei a.s.;
3. Aanvraag subsidiëring Vordense

verenigingen.

Ad 1.
NATIONALE HERDENKING 1977
De nationale herdenking van allen, die sinds
10 mei 1940, wanneer of waar ook ter we-
reld, in het belang van het Koninkrijk zijn
gevallen, alsmede van allen, die door oor-
logshandelingen en terreur zijn omgekomen,
zal dit jaar worden gehouden op woensdag
4 mei.
Evenals in 1976 is het programma voor de-
ze dodenher denk ing als volgt:
1. Van des avonds 18.00 uur af tot zonson-

dergang zullen van alle openbare gebou-
wen in Vorden de vlaggen halfstok wor-
den gehangen. Partikulieren worden ver-
zocht dit eveneens te doen.

2. Van 19.45 uur af tot 30 sekonden voor
20.00 uur zal de torenklok van de Ned.
Hervormde kerk worden geluid.

3. Zij die aan de herdenking willen deelne-
men worden verzocht om uiterlQk 19.45
uur bij de ingang van de Algemene Be-
graafplaats aanwezig te zijn, waarna
men zich gezamenlijk naar de graven
van de geallieerde bondgenoten en het
symbolisch graf van hen die vielen uit
Vorden zal begeven. Op deze graven zal
door de burgemeester namens het ge-
meentebestuur van Vorden een krans
worden gelegd.

4. Te 20.00 uur tot 2 minuten daarna, zal
volkomen stilte in acht worden geno-
men. De plechtigheid wordt hierna met
een kort lied, te zingen door het Vor-
dens Mannenkoor, besloten.

5. Het brengen van een eenvoudige hulde,
door het leggen van bloemen op de gra-
ven, is toegestaan.

Met het oog op het karakter van deze na-
tionale herdenkingsavond zullen geen toe-
stemmingen worden verleend tot het hou-
den van openbare vermakelijkheden op de
avond van 4 mei.
De exploitatie van horecabedrijven dient op
deze avond zodanig te geschieden dat hier-
aan elk vermakelijkheidsaspekt ontbreekt.
Gedurende de periode van 18.00 tot 21.00
uur verzoeken wij u de buitenverlichting,
zoals neon en lichtbakken, te doven.

Ad 2.
VERKIEZINGEN
Woensdag 25 mei 1977 is ongetwijfeld een
zeer belangrijke dag. We gaan dan naar de
stembus voor het kiezen van de leden van
de Tweede Kamer der Staten Generaal. We,
dat wil zeggen degenen die op de dag van
de kandidaatstelling, dat is op 12 april 1977
ingezetenen van het Rijk zijn, de Neder-
landse nationaliteit en op de dag van de

stemming de leeftijd van 18 jaar (dus ge-
boren zijn vóór 26 mei 1959), hebben be-
reikt en voorts in het kiezersregister zijn
opgenomen, in verband met deze verkiezin-
gen willen wij u nog op de volgende van
belang zijnde punten wijzen:

1. Elkeen die bevoegd is aan de stemming
deel te nemen ontvangt van de burge-
meester een oproepingskaart voor de
stemming waarop staat aangegeven het
stemlokaal waar hij/zij zal moeten
stemmen.

2. Tussen 's morgens 8.00 uur en 's avonds
7.00 uur kunt u zich met de oproepings-
kaart naar het stemlokaal begeven om
uw stem uit te brengen.

3. U overhandigt aan de voorzitter van het
stemburo die oproepingskaart, die u een
stembiljet geeft waarop u in een stern-
hokje uw keus kunt bepalen door één
hokje voor uw favoriet rood te maken.
Als u meer dan één hokje op het stem-
biljet rood maakt is uw stembiljet on-
geldig.

4. Indien u zich bij de invulling van het
stembiljet vergist, schaamt u dan niet
dit stembiljet aan de voorzitter van het
stembureau terug te geven. Op uw ver-
zoek verstrekt hij u dan éénmaal een
nieuw biljet.

5. Als u de oproepingskaart bent kwijtge-
raakt of geen oproepingskaart hebt ont-
vangen, dan wordt op uw verzoek een
nieuwe kaart op het stemburo uitgereikt,
mits u zich voldoende kunt legitimeren.

6. Stemmen in stemburo naar keuze van
de kiezer.
Er bestaat een mogelijkheid dat u aan
de stemming kunt deelnemen in een
stemburo van uw keus. U stemt dan met
een kiezerslegitimatiekaart. Als u dat
wilt dan kunt u hiervoor een schrifteiyk
(bijvoorbeeld bij verhuizing) buiten de
gemeente na 12 april 1977 of mondeling
verzoek indienen.
Een schriftelijk verzoek dient uiterlijk
11 mei 1977 te worden gedaan bij de bur-
gemeester van de woonplaats op een
daartoe bij ons op het gemeentehuis te
verkrygen rose formulier. Een monde-
ling verzoek met betrekking tot een kie-
zerslegitimatiekaart kan tot uiterlijk 20
mei 1977 worden gedaan, eveneens bij de
burgemeester van de woonplaats. De op-
roepingskaart dient in dit geval te wor-
den meegebracht. By inwilliging van het
verzoek wordt de beslissing op de ach-
terzyde van de oproepingskaart gesteld.
Hierdoor wordt de oproepingskaart om-
gezet in een kiezerslegitimatiekaart
waarmee u dan in heel Nederland aan
de stemming kunt deelnemen.
Een kiezerslegitimatiekaart kan niet
door een ander worden vervangen. Wel
kan deze kaart alsnog worden omgezet
in een volmachtlegitimatiekaart als op

de dag van de verkiezingen zou blijken
dat u niet aan de stemming kunt deel-
nemen.

7. Stemmen bij volmacht.
Het is mogelijk, indien u zelf verhinderd
bent uw stem uit te brengen, aan een
andere kiezer volmacht te geven, dit na-
mens u te doen. De volmachtgever is
niet bevoegd de volmacht in te trekken
of zelf aan de stemming deel te nemen.
Iemand mag niet meer dan twee aan-
wijzingen als gemachtigde aannemen. De
gemachtigde mag zijn volmachtstem niet
uitbrengen, indien hem bekend is dat zijn
volmachtgever is overleden. Doet hij dit
toch dan pleegt hij een strafbaar feit.
Om bij volmacht te kunnen stemmen zijn
er de volgende mogelijkheden:

a. Met medewerking van de burgemeester
door een schriftelijke aanvraag, gedaan
tussen 12 april en uiterlijk 11 mei 1977,
op een groen aanvraagformulier. Als u
nl. iemand wilt machtigen die niet woon-
achtig is in hetzelfde stemdistrikt moet
altijd gebruik gemaakt worden van een
groen aanvraagformulier. Aan de hand
van deze aanvraag wordt door het buro
verkiezingen een volmachtlegitimatie-
kaart (groen) vervaardigd en aan de ge-
machtigde toegezonden, die met deze
kaart de stem van de volmachtgever uit
kan brengen in een stemburo van zijn
keuze. Ook als u vóór 10 mei bv. met
vakantie gaat ,dient u een schrifteiyke
aanvraag voor volmacht in te dienen.

b. Zonder medewerking van de burgemees-
ter door overdracht van:
1. de oproepingskaart;
2. de in een kiezerslegitimatiekaart om-

gezette oproepingskaart.
Aan de voorzyde van de oproepingskaart
staat een formulier afgedrukt, waarop u tot
op de dag van de verkiezingen zelfstandig,
dus zonder tussenkomst van de gemente,
een gemachtigde kunt aanwijzen die voor
u uw stem zal uitbrengen. Deze gemachtig-
de moet echter aan twee voorwaarden vol-
doen:
1. Hij moet kiezer zijn binnen het eigen

stemdistrikt (vergelijk de stemdistrikts-
nummers van uw oproepingskaart en
van diegenen die u wilt machtigen, deze
moeten dus ff el ijk zijn);

2. de gemachtigde kan uw stem alleen uit-
brengen tegeiyk met het uitbrengen van
zyn eigen stem.

Ad 3.
AANVRAAG SUBSIDIERING
VORDENSE VERENIGINGEN
Nog eenmaal wordt er de aandacht op ge-
vestigd dat verenigingen die in aanmerking
willen komen voor subsidiëring in de zin
van de „Algemene Subsidieverordening
Vordense verenigingen" hun aanvraag daar-
toe vóór l mei a.s. moeten indienen bij het
kollege van burgemeester en wethouders.

Verzoeke de aan ons

gerichte (correspondentie

te adresseren met

Postbus 22

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.

Postbus 22 - Vorden

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

BOEKENTAFEL,
Op de zondagen 24 april en l mei is er een
boekentafel van het Nederlands Bijbelge-
nootschap in de Hervormde kerk. Op de
zondagen 8 en 15 mei in de Gereformeerde
kerk. Boekentafel betekent: een tentoon-
stelling van alle uitgaven van het NBC, di-
verse vertalingen van de Bybel of delen
daarvan, kinder- en kleuterbijbels, hulp-
middelen bij het lezen van de Bijbel, bybels
in grote letter en op cassette. Deze uitga-
ven kunt u ter plekke aanschaffen of be-
stellen. De afdeling Vorden van het Neder-
lands Bijbelgenootschap wil u hiermee gaar-
ne helpen.

ERT IN DE NED. HERV. KERK
Oj^aonderdag 28 april a.s. wordt er een
concert gegeven in de Ned. Hervormde kerk
waaraan de volgende koren meewerken:
Jongerenkoor te Lochem, o.l.v. M. L. Nuis;

S
"<oor te Vorden, o.l.v. J. van Bolderen;

um te Gorssel, o.l.v. G. van Poppel;
ior te Vorden, o.l.v. M. L. Nuis.

(Zie de advertentie in Contact van volgen-
de week.)

UITSCHIETER

VAN DE WEEK:

DAMES-
BLOUSES

k/m

5,- 10,- 15,

Vrijdags koopavond

Dia's in de
bibliotheekgalerie
Vrijdagavond 29 april zal Frans Hesselink
n aansluiting op de fototentoonstelling die
nog tot l mei duurt, dia's laten zien.

'rans Hesselink is van beroep grafisch
vormgever. De opleiding daarvoor kreeg
hij aan de akademie voor beeldende kuns-
en in Arnhem.

AVO-kollekte
De jaarlijkse AVO-kollekte zal dit jaar in
Nederland worden gehouden in de week van
9 tot en met 15 mei. In dit jubileumjaar
(eind augustus is het 50 jaar geleden dat
AVO-Nederland werd opgericht) hoopt de
AVO naast haar algemene taak ten be-
hoeve van werkvoorziening voor minder-
validen, -ók een begin te kunnen maken
met het integratieprojekt „Land zonder
drempels". De AVRO-TV zal op 26 augus-
tus hieraan een avond wijden.

Geboren: Vincent ten Barge.
Ondertrouwd: J. W. Kornegoor en H. G. A.
Wagenvoort; J. A. Vervelde en J. Brink-
man.
Gehuwd: J. W. M. Berns en J. H. H. Lang-
werden.
Overleden: J. Meerbeek-Rijkenbarg, 86 jaar

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

24 april: 10.00 uur de eerw. heer M. C. W.
Smit (Vorden)

KAPEL DE WILDENBORCH
24 april: 10.00 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
24 april: 10.00 uur ds. W. Kreuzen, Meche-
len, kindernevendienst ; 19.00 uur ds. W.
Kreuzen, Mechelen

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterrdnga, tel. 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
geljjk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. F. Haccou, Vorden, telefoon 05752-1908
C. Burwinkel, Wehl, telefoon 08347-1571 en

WEEKENO-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, bel. 1487. Spreek-
uur wfl'kzusters en uitlenen verpleegkundign
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

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

TAFELTJE-DEK-JE
hele maand april mevr. Wolters, telefoon
1262. Gaarne bellen tussen 8 en 9 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politleburo, tel. 1230
of de families Eijerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gelbedd worden

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrijdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konste-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel
2120
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
sp'-^ekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ieder»
dag bereikbaar van 9J17 uur, tel. 05753-2345

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 J r.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrtJdag 14.00-17.30 u.

18.30n21.00 u. 14.00-17.30 U.

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

nummer voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.80-
12.30 uur; zo. gesloten



Even niet opgelet, paaltje niet
gezien . . en het is al zover. Of
het nu om grote of kleine schade
gaat, het is altijd verre van een
pretje. Vooral als u geniet van uw

vrije tijd en op
vakantie bent.
Zorg daarom dat
uw spullen goed

U verzekerd zijn,
of het nu gaat
om de caravan,
'n kampeeruitrus-
ting of de boot

waarmee u er op uittrekt. Kom
daar even over praten met de
Rabobank. Neem dan meteen de
brochure Vrij & Blij mee, vol
wetenswaardigheden over het
verzekeren van zaken die u heeft
aangeschaft voor uw recreatie.

Modieuze blazer met
opgesneden revers.

198,-

In n blazer van

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

CDA verkiezings-
bijeenkomst

op donderdag 28 april a.s. 's avonds
om 20.00 uur in het

Jeugdcentrum aan de
Insulindclaan te Vorden

Spreker: Prof. Dr. J. W. van Hulst
Iedereen is hartelijk welkom

Te koop:

restanten vroege en late

poot-
aardappelen

te Ruurlo - Telefoon 65735-1541

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utplu-nsrwetf - Vnrdcii - Telefoon 057.W-I ")I4

B.V. MACHINEFABRIEK

G. ten Have
heeft zich gespecialiseerd in het leveren en mon-
teren van komplete installaties t.b.v. de veevoe-
der, chemische en genotmiddelen industrie

Op korte termijn kunnen wij plaatsen:

a. konstruktie-
bankwerkers

b. machinebedieners
leeftijd bij voorkeur boven 25 jaar.

Wij bieden:

— interessant werk
— gunstige financiële voorwaarden
— winstdeling
— goede pensioenvoorzieningen
- reiskostenvergoeding

— verstrekking van werkkleding

Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten
aan

B.V. MACHINEFABRIEK

G. ten Have
Industrieweg 8 te Vorden

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

Wapen en Sporthandel

Te koop allerlei soorten

BATTERIJ- EN

SCHARRELKIPPEN

Bretveld
Ruurloseweg 88 - Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-7282

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd: aardbeienpluk-
kers. H. Weenk, Schutte-
straat 12, Vorden, telefoon
05752-6659

Te koop: kinderf iets, leeftijd
8-12 jaar. Mispelkampdijk
14, Vorden

Te koop: caravan kip kriel-
hen 3-4 pers. ƒ 750,—.
Almenseweg 2, Vorden

Te koop: g.o.h. oliehaard
merk Efel. Tevens jonge ko-
nijnen. J. Gotink, Hameland-
weg 15, Vorden 's avonds na
6.00 uur

Kwarkpunten

„'T WINKELTJE"
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestraat 22. telefoon 1877 IT
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te
TOYOTA MK 11 2000
TOYOTA Carina de Luxe
TOYOTA Corolla 30 hardtop coupé
CITROEN 2CV4 2 stuks
CITROEN Dyane 6
DATSUN 120 Y
FIAT 124
PEUGEOT 404 diesel
RENAULT 6
SIMCA 1301 Special
VAUXHALL VTVA
MORRIS MINI 1000

koop :
.... 1972
.... 1074
... 1976

.... 1971

.... 1973

.... 1974

.... 1976

.... 1970

.... 1970
... 1972

.... 1975
. 1074

Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALBJR

SpaLstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

MODECENTRUM TEUNISSEN
RUURLO

Enorme kollekties, keuze uit duizenden
stuks:

Mantels
in terienka, gabardine t.m. 52 vlotte
en modieuze modellen ook in klas-
siek vanaf 89,50

Japonnen
vanaf maat 34 t.m. 52 vanaf 69,50

Rokken
in legergroen, khaki, denim, ruiten,
strepen, plisse vanaf 29,50

Blouses
L-M en K-M vanaf 15,00
ALTIJD VOORDELIGE AANBIEDINGEN

RUURLO
Vrijdags koopavond
De grootste sortering van de Achterhoek

15 JAAR IN HENGELO
DAARBIJ HOORT EEN FEESTAAN-
BIEDING VAN 23 APRIL TOT 8 MEI

Twee weken lang een horlogefeest waarbij speciaal aan

de communiekantjes en schoolverlaters is gedacht.

Maar ook de wat ouderen worden niet vergeten !

,DE CANDINO'S5 5

een fabrieksmerk van zeer goede
Zwitserse kwaliteit

van 125,- voor 99,-
anti-condensglas, grote secondenwtjzer, datum, stalen
kast,, volle cijferplaat en keuze uit 3 kleuren platen

van 95,- voor 79,75
anti-condensglas, centrale secondenwijzer, moderne
vormkast, volle cijfers (modern) en in 5 kleuren wijzer-

platen

van 85,- voor 69,75
ronde kast, volle plaat, grote of kleine secondenwjjzer.

OP ALLE ANDERE HORLOGES
5% KORTING
UW HORLOGER:

^AGROOTKORMELINK
.̂horlogerie goud & zilver optiek

Hengelo - Spalstraat - Telefoon



Jagermeister
fles van 14,95 voor

Jonge genever

Citroen brandewijn

HAZELNOOT ADVOKAAT
Cooymans, fles voor

VAT 69 WHISKY
van 16,95 voor

Uit onze notenbar

HAZELNOTEN
ongezouten 200 gram van 295 voor

SHANG HAI NUTS
250 gram van 185 voor

CHOCO PINDA'S
250 gram van 295 voor

BIERGLAZEN
stapel, van 98 voor

FONDUE-BORDEN
per stuk

KOP EN SCHOTEL
boerenbont

Gebak:

STROOPWAFELS
pak van 4 stuks

SINAASAPPELSTAM
300 gram voor

APPELMIXTAART
750 gram voor

Albers vorden

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk dank zeg-
gen die onze huweljjksdag
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Harrie en Henny
Kuipers

Hengelo (Gld.), april 1977
de Heurne 15

Langs deze weg bedanken
wij allen heel hartelijk voor
de gelukwensen, bloemen en
kadoos die wij ter gelegen-
heid van ons 25-jarig hu-
weljjk mochten ontvangen.

J. Lenselink
E. B. Lenselink-

Weenk

Vorden, april 1977
Vosheuvelweg 6

Onze hartelijke dank voor
de vele gelukwensen, bloe-
men en geschenken die we
bij ons 25-jarig huwelijks-
feest mochten ontvangen.

A. Beeftink
G. J. Beeftink-

Schouten

Vorden, april 1977
Joostinkweg 12

Hierbij willen wij u hartelijk
danken voor de persoonlijke
belangstelling en de vele
felicitaties, bloemen en ka-
doos die wij mochten ont-
vangen bij ons 55-jarig
huwelijk.

P. Roozendaal
P. J. Roozendaal-

van Holst

Vorden, april 1977
Hoetinkhof 14

Voor de vele blijken van
medeleven na het overlijden
en tijdens de begrafenis van
onze lieve broer

THEO HULS

zeggen wij onze hartelijke
dank.

Namens allen:
Familie Huls

Vorden, april 1977
Giezenkampweg 4

>r de vele bewijzen van
elneming, ondervonden

tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze moeder

G. DENKERS-
VAN ECHTEN

tuigen wij u onze
rtelijke dank.

Uit aller naam:
W. J. Denkers

Vorden, april 1977
Het Wiemelink 73

Voor de vele blijken van me-
deleven na het overlijden
van onze lieve vader en
grootvader

WILLEM ROSSEL

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
T. Rossel

Vorden, april 1977

Meisje van 16 jaar zoekt
vakantiewerk. Tel. 05752-
6798. Brieven onder nr. 8-3
buro Contact

Te koop: oliekachel met
tank 700 liter Fobrux en
Etna mini-keukenkachel.
De Hanekamp 18, Vorden

Volkorenbrood
„'T WINKELTJE"
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestraat 22, telefoon 1877

Meisje 15 jaar zoekt vakan-
tiewerk voor halve dagen
(kinderoppas of iets derge-
lijks). Brieven onder nr. 8-1
buro Contact

Te koop: g.o.h. bankstel met
salontafel. Teerink, H. van
Bramerenstraat 12, Vorden

Te koop: damesbromfiets
Peugeot i.z.g.st.
Het Wiemelink 73, tel. 1845

Te koop: g.o.h. kinderwagen
Raadhuisstraat 4, Vorden

Te koop: een gasfornuis,
gasstel voor op de koelkast,
meisjesfiets 7-10 jaar, kin-
derstep. Visser, Julianalaan
34, Vorden, telefoon 1670

Gevraagd:

winkelruimte
in Vorden

TEXTIELGROOTHANDEL

NIJENHUIS
Ludgerstraat 5
Groenlo
Tel. 05440-1958

JAN KORNEGOOR

en

HKKMIKN WAGENVOORT

gaan trouwen op vrijdag 29 april a.s. om
12.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 12.45 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Wichmond door
de weieerwaarde heer ds. J. Veenendaal.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in zaal
Concordia te Hengelo (Gld.).

Vierakker, Koekoekstraat 21
Vorden, Kruisdijk l
april 1977

Inplaats van kaarten

Maandag 25 april a.s. hopen wij met onze kinde-
ren ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

H. KORENBLEK
en
J. E. KORENBLEK-BOSCH

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 16.30 uur
in café „de Uitrusting" te Eefde.

Warnsveld, april 1977
Dennendijk 8

Heden nam de Here tot Zich onze lieve moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

HENDRIK A WILHELMINA ZWEVERINK

weduwe van J. A. Berenpas

op de leeftijd van 93 jaar.

Uit aller naam:
H. J. Berenpas

Aalten, 16 april 1977
Beth San
Correspondentie-adres: Nieuwstad 32 te Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
21 april a.s. om 13.30 uur in de Gereformeerde
kerk te Vorden, waarna de begrafenis op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het
gebouw achter de Gereformeerde kerk.

Heden is, na een la^Burige ziekte, van ons weg-
genomen onze lieve, zv,>gzame moeder en oma

WILLEMINA KLEIN LENDERINK

weduwe van C. Koenhen

in de ouderdom van^fc jaar.

Dieren: P /A . Koenhen
M. Koenhen-Nagel

Vorden: N. Hendriks-Koenhen
B. Hendriks
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 17 april 1977
Verpleegtehuis „Nuova"
Correspondentie-adres: Brinkerhof 59, Vorden

De begrafenis heeft woensdag 20 april plaats ge-
had.

COOP. WERKTUIGENVERENIGING
„ONS ALLER BELANG"
TE VORDEN

Bij -deze delen wij onze klanten en le-
den mee dat de landbouwwerkzaam-
heden

normaal doorgang zullen
vinden.

Er van overtuigd zijnde dat onze zeer geachte
medewerker Th. Huls moeilijk is te vervangen,
meent het bestuur toch dat door het beschikbaar
stellen van de

GEBROEDERS DIJKMAN
een goede oplossing van de problemen is gevon-
den. Mede met de heren J. Huls en H. Eggink ho-
pen we dat hen ook in het komende seizoen het
vertrouwen geschonken mag worden.

Voor grondverzet en kraanwerk
telefoonnummer 6846

Bestuur „Ons Aller Belang"

OP REIS ?

Dan een

koffer van Wullink
grote keuze in veel modellen.

Prijzen vanaf f 19,75

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Vordense Bad- en Zwemvereniging

„In de dennen"
Openstelling van het bad zal
geschieden op

zondag l mei om 13.00 uur
Voorverkoop van abonnementen vindt
plaats gedurende de periode 25 t/m
29 april aan de kassa van het bad van
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 to{
16.00 uur. De tarieven zijn:

Abonnementen
Voorverk. Na 30-4

t/m 15 jaar ƒ 25,— ƒ 30,—
16 jaar en ouder ƒ 45,— ƒ 55,—

Gezinsabonnementen
(ouders met kinderen
t/m 15 jaar) ƒ 100,— ƒ 110,-r

10 badenkaarten
t/m 15 jaar ƒ 12,50
16 jaar en ouder ƒ 20,—

Entreekaarten
t/m 15 jaar ƒ 1,50
16 jaar en ouder ƒ 2,25

Zwemleskaarten:
(exklusief entree bad)
20 zwemlessen van 20 minuten ƒ 30,—•
(voor 65+ gelden de tarieven t/m 15 jaar)

VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN

kunnen wij u uit voorraad leveren:

vlaggen

vlagstokken

houders en

oranje wimpels

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

28 april

klaverjas-
wed strijd
MET VELE PRIJZEN
aanvang 20.00 uur in

Opgave: 't Pantoffeitje of Rotonde

jeans and ja c kets

lOHliel CA mode
/choolderman

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Ruime keuze en spotgoedkoop !

GEBRUIKTE
MEUBELS
voor huis, kantoor, kantine, magazijn
enz.

HANDELSONDERNEMING

KUYK
EN MEUBELBEURS

Hulshof straat 8 (bij de Driehoek)
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1256



NU ZIJ N ER
4 SIMCA'S 1307/130&

DE SIMCA 13Ö7GLS.
Een zuinige auto in alle opzichten.

De prijs is gunstig, terwijl de 1307 GLS
toch alle comfort en ruimte biedt. En
ook het benzineverbruik is laag.

1294cc,68DIN-pkmetde
transistorontsteking, die u in alle Simca's
1307 en 1308 krijgt.

Dus veel ruimte, veel comfort,
weinig geld en weinig benzineverbruik in
de 1307 GLS. 14̂ 95;

DE SIMCA 1308S.
Ook een nieuw model. Met een

zeer complete uitrusting en een extra
pittige motor. 1442 cc en 85 DIN-pk.Een
sublieme auto met een voortreffelijke
wegligging, zoals alle (voorwielaan-
gedreven) Simca's 1307 en 1308.

De complete uitrusting, het pittige
motorvermogen en de interessante prijs
maken een kennismaking de moeite
waard 16395,-

DE SIMCA 1308 GLS.
Een nieuw en zeer voordelig model

in onze serie. Dezelfde comfortabele,
ruime auto als de 1307 GLS, maar met
een grotere motor voor practisch
hetzelfde geld. 1442 cc, 75 DIN-pk.
En de 1308 GLS is bijna net zo zuinig.

De Simca 1308 is een voordelige
pittige auto, waar u
beslist een proefrit in

SSIMCA1308

DE SIMCA 1308GE
De top in uitrusting, veiligheid en

comfort van de Simca 1307/1308-serie
serie. De Simca 1308 GT is technisch
gelijk aan de S-uitvoering maar extra
voorzien van bv. koplamp wisser/
wasser, getint glas, electrisch bediende
voorportierruiten, etc.

De Simca 1308 GT is
completer dan elke verge-
lijk bare concurrent

17.795,-

DE KEUS IS AAN U
('Prijzen incl. BTW, af importeur. Wijzigingen voorbehouden.)

UwOnyder/Simcadealec

Autobedrijf-Rijwielhandel

A. G. Tragter
Zutphenseweg 85, Tel. 05752-1256
Vorden

c-i

Te koop: oude en jonge
dwerggeiten. H. Doornink,
van Lennepweg 4, Vorden

Jongeman zoekt in Vorden
of direkte omgeving een
kamer. Brieven oner nr. 8-2
buro Contact

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

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

DE WITTE SMID
Landbouwwerktulgen
Beregeningsinstallaties
Speciale prflzen voor:
CYCLOMAAIERS
WEIDESLEPEN
HEFBAKKEN
Tussen Lochem en Zutphen

Zaterdag 30 april:

Oranjebal
aanvang 7.30 uur.

Hotel Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Telef. 05753-1212

LEVI'S BROEKEN
alle modellen en maten in rechte en
uitlopende pijp.

Tevens:

overhemden

jackets
sweaters
in originele Levi's style !

OOK VOOR

VRIJETIJDSKLEDING

RUURLO
Vrijdags koopavond

grote matenspecialist
Lammers confectiebedrijf
is het voordelige adres vooi
damesconfectie en stoffen
Zonodig wordt naar maat
gemaakt. Zutphenseweg 29
Vorden, tel. 05752-1971

Te koop: Simca 1100 Com-
mercial, b.j. 1971
Drukkerij Weevers, Nieuw-
stad 12, Vorden

Kunstgeblttenreparatle

D rog is te r ï]
TEN KATE

Sutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

SUPERBENZINE
goedkoper dan u
denkt!

Tankstation

KEUNE
Nflverheidsweg, Vorden

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

VOOR4AUW

Wapen- en Sporthandel

LOSSE VERKOOP:

Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigaremnag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparaties altfld aan hulfl,
binnen 24 uur.
Alle onderdelen uit eigen magazijn.

DE WILD
Rietbergstraat 84 - ZUTPHEN
Telefoon 05750-15410

steeds iloeUreffendI

Zutphenseweg - Vorden

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bjj

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Sutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

Zware eiken meubels
af fabriek

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

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

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

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Qafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

Afbraakprijzen
ziet u tegenwoordig zoveel, maar

KWALITEIT EN MODE
voor een werkelijk

LAGE PRIJS

da's andere koek
Daarvoor is er natuurlijk maar één adres:

het adres
VOOR AL UW ZELFMAAKMODE

G O S T ' s
S T O F Ff N M AG A Z I J N

Kuurlo - Spoorstraat 46 - Telefoon 1348

BROOD
een maal apart

GRAMMOFOON-
PLATEN

SINGLES
van de TOP-40 en de TIPPARADE
uit voorraad leverbaar.

GRATIS
iedere week de TOP-VEERTIG
KRANT

Oerend hard

Normaal
nu ook op de Tipparade

bij ons verkrijgbaar

Stereo
langspeelplaten

van de LP TOP-50 voorradig.
Daarnaast nog een groot aantal an-
dere langspeelplaten.

u kunt kiezen uit een zeer groot
aantal titels

VOOR BEELD EN GELUID

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Voor .

vloerbedekking

meubelen en
bedden
uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

ORANJEVER. LEESTEN-WARKEN
organiseert:

dansavonden
op vrijdag 22 april

voor gehuwden. Orkest

TRIO FRANS HORSTMAN
aanvang 20.00 uur, entree ƒ 5,—

en zaterdag 23 april
orkest TAKE IT EASY
aanvang 20.00 uur, entree ƒ 6,—

Dit alles wordt gehouden in de

feesttent bij café De Boggelaar
Vordenseweg te Warnsveld

een spijkerbroek
met een jasje

Dèt is vrije mode, dèt is zomerkomfort.
Een zorgeloos vrijetijdspak mag niet
ontbreken in uw vakantiegarderobe

Makkelijk genoeg. Net als onze prijzen

Denim, met
sportieve
applikatie.

textiel en mode

/chooldermcin

HUSQVARNA en LEWENSTEIN

naai-
machines
reeds vanaf 399,00

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385



Donderdag 21 april 1977

39e jaargang nr. 8 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

RAAD SUPERSNEL DOOR AGENDA
De raad van Vorden heeft zich dinsdag-
avond in een snel tempo door de agenda ge-
werkt. De heer J. F. Geerken (CDA) kreeg
van gemeentesekretaris Drijfhout te horen
dat de beslissing betreffende de vergun-
ning van de bouwterreinen in de Kranen-
burg deze maand zullen afkomen.
De raad besloot tot verkoop van bouwter-
reinen in plan Brinkerhof aan de woning-
bouwvereniging Thuis Best die voornemens
is 16 ééngezinswoningen en 13 bejaarden-
woningen te bouwen.
Aan een drietal gegadigden werd bouwter-
rein verkocht wat is gelegen aan de Raad-
huisstraat en de Komvonderlaan. De heer
Krol (PvdA) vroeg naar de naam van de
vierde gegadigde. Deze, een broer van wet-
houder Bogchelman, heeft echter elders in
de gemeente een huis gekocht, zodat er aan
de Komvonderlaan nog één bouwperceel
over is. De heer W. A. Kok (CDA) vond

het niet juist dat in de openbare raadsver-
gadering namen worden genoemd van men-
sen die interesse hebben voor bepaalde per-
celen. De raad deed er maar het zwijgen
toe.
De raad stelde ruim 170.000 gulden beschik-
baar voor de financiële afwikkeling van de
grondonteigening in plan Brinkerhof. De
heer L. de Boer (Vordens Belang) deed een
beroep op het kollege via andere taxateurs
tot reeëlere waarden van de grond te ko-
men. „We moeten nu zo'n 50 tot 70.000 gul-
den meer betalen. Laten we dit soort pro-
cessen bij voorbaat trachten te voorkomen"
zo drong de heer De Boer aan. Burgemees-
ter Vunderink was het met de opvatting
van de heer De Boer wel eens, maar wees in
dit verband op de normen die door de pro-
vincie worden gehanteerd. Wel zal GS wor-
den gevraagd de normen in de toekomst
wat soepeler te bezien.

De heer Geerken (CDA) was blij met het
voorstel betreffende de revisie en aanschaf
van nieuw materiaal voor gemeentewerken.
Met deze materie heeft zich een werkgroep
uit de raad alsmede een driemanskommis-
sie (uit gemeentewerken) bezig gehouden.
Van CDA-zijde werd er op aangedrongen
dat het kollege van B&W ook de adviezen
zal opvolgen met betrekking tot de aankoop
van de materialen. Er is nog geen keus uit
de offertes gemaakt. B&W zal zeer zeker
met de adviezen rekening houden, zo kreeg
de heer Lichtenberg te horen.
De heer Ploeger (PvdA) informeerde bij
het kollege de mogelijkheid te onderzoeken
om de keien te verwijderen welke liggen op
een stuk grond dat de volkstuinvereniging
onlangs heeft gekocht van de gemeente. Dit
wordt bekeken, hoewel wethouder Bannink
er op wees dat de grond is gekocht „zoals
het er ligt".
Burgemeester Vunderink deelde mee dat er
dinsdagavond 3 mei een extra raadsverga-
dering zal worden belegd met als onder-
werpen dorpscentrum en kasteel Vorden.

Prof. van Hulst
naar Vorden
De afdeling Vorden van het Christen De-
mokratisch Appel, die eind januari werd
opgericht, zal in het kader van de a.s. ver-
kiezing voor de Tweede Kamer een grote
verkiezingsbijeenkomst houden. Deze zal op
donderdag 28 april plaats vinden in het
Jeugdcentrum. Als gastspreker zal aanwe-
zig zijn professor dr. J. W. van Hulst. Hij is
voorzitter van de CHU-fraktie in de Eerste
Kamer van de Staten Generaal. Uiteraard
zijn ook niet-leden van het CDA van harte
welkom.

Werktuigenver.
Ons Alter Belang
Maandagavond hield de coöp. werktuigen-
vereniging Ons Aller Belang een buitenge-
wone ledenvergadering onder voorzitter-
schap van de heer L. Groot Bramel. Deze
herdacht in zijn openingswoord allereerst
de onlangs door een noodlottig ongeval om
het leven gekomen medewerker Theo Huls.
De grote opkomst op de vergadering ge-
tuigde de grote betrokkenheid die men
heeft met de problemen die zijn ontstaan
door het missen van deze geziene medewer-
ker. Hoewel het bestuur van mening was
dat deze zeer node gemiste medewerker
moeilijk is te vervangen, meende men een
goede oplossing te hebben gevonden door
de aanstelling van de gebroeders H. en M.
Dijkman. De leden en klanten zullen per
brief een mededeling ontvangen dat de
landbouwwerkzaamheden normaal door-
gang zullen vinden. Mede met de heren J.
Huls en H. Eggink hoopt men het in de ko-
mende periode te redden. Voor het grond-
verzet en kraanwerk dragen de gebroeders
Dijkman zorg. Ook de klanten die geen lid
van de vereniging zijn zullen op dezelfde
voorwaarden als in het verleden worden ge-
holpen. De vergadering kon zich met deze
oplossing verenigen.
Naar aanleiding van een voorstel uit de
vergadering zal het bestuur trachten een
tweede hogedrukspuit aan te kopen. Ook
in het drukke seizoen zal men dan klanten
en leden ten dienste kunnen staan met on-
der meer maisspuiten, stallen reinigen enz.

Jaarvergadering
NCBO
Onder voorzitterschap van de heer G. Pot-
man hield de afdeling Vorden/Hengelo Gld.
van de Ned. Chr. Bond van Overheidsperso-
neel in 't Pantoffeltje haar algemene jaar-
vergadering.
Na een kort welkomstwoord wees de voor-
zitter in zfln openingswoord nog op de uit-
reiking aan drie leden van de afdeling van
het gouden bondsinsigne van het CNV in
het afgelopen afdelingsjaar wegens het 25-
jarig lidmaatschap van de afdeling. Een
woord van welkom werd eveneens gericht
aan de heer Ploeg, hoofdbestuurder van de
NCBO uit Apeldoorn.
Uit het verslag van sekretaris Oosterink
bleek dat de afdeling thans 61 leden telt.
Bij monde van penningmeester J. Schuur-
man mochten de aanwezigen een goed voor-
delig saldo vernemen. De heer Haaring
bracht verslag uit als lid van de kaskom-
missie. Alle bescheiden werden in goede or-
de aangetroffen. De voorzitter dankte de
sekretaris en penningmeester voor hun werk
in het afgelopen afdelingsjaar. Tot afge-
vaardigden naar de algemene bondsverga-
dering te Utrecht op 7 juni a.s. werden be-
noemd de heren Brinkhorst en Potman en
als reserve de heer Bloemendaal Bij de be-
stuursverkiezing werden de aftredende be-
stuursleden Schuurman en Potman met al-
gemene stemmen herkozen.
Ter gelegenheid van het feit dat de pen-
ningmeester gedurende 30 jaar onafgebro-
ken deze funktie heeft vervult (wat een
unikum in het verenigingsleven is) sprak
de voorzitter hem op dichterlijke wtfze toe
onder aanbieding van een enveloppe met
inhoud terwijl namens hem persoonlijk het
woord tot de jubilaris werd gericht door de
heer Bekman, oud-voorzitter van de afde-

ling. De heer Schuurman dankte voor deze
huldiging.
Vervolgens werden een aantal vragen uit de
vergadering tot de heer Ploeg gericht en
door hem op zeer duidelijke wijze beant-
woord. Nadat de voorzitter nog enige in-
terne zaken had meegedeeld sloot hij de
vergadering.

Ledenvergadering
Marktvereniging
Vorden
In de zaal van hotel Bloemendaal hield de
Marktvereniging Vorden haar jaarlijkse le-
denvergadering. Voorzitter A. J. Zweverink
kon hierbij een vrij groot aantal bezoekers
verwelkomen.
Uit het verslag van sekretaris J. v. d. Peyl
bleek dat het marktbezoek toeneemt en dat
er van de zijde van de marktkooplieden||fcÊl
interesse bestaat voor de Vordense
Het blijkt dat de attrakties die voor f
verse markten worden georganiseerd, ge-
zien het aantal bezoekers, -wel in de smaak
vallen van het publiek.
Penningmeester H. J. Koning bracht,
slag uit van de financiële gang van a!
waaruit bleek dat men op een goed jaai
terug zien.
Bij de bestuursverkiezing waren aftredend
en herkiesbaar de heren J. Bielderman, J.
J. v. d. Peyl, H. Rouwenhorst, H. Weenk en
Joh. Pardijs welke allen werden herkozen.
De navolgende verenigingen en instellingen
welke een subsidie hadden aangevraagd uit
de marktverloting 1976, verkregen een bij-
drage: School voor Algemeen Vormend
Agrarisch Onderwijs ƒ 100,—; Chr. Huis-
houdschool ƒ 100,—; Het Groene Kruis
ƒ 225,—; Nutskleuterschool ƒ 120,—; bijz.
kleuterscholen ƒ 240,—; openbare kleuter-
school ƒ 120,—; Bond van Plattelandsvrou-
wen ƒ 250,—; KPO Kranenburg- ƒ 100,—;
Jong Gelre ƒ 150,—; Bijenver. Macht van 't
Kleine ƒ 70,—; Bijenver. Tot Nut en Genoe-
gen ƒ 35,—; LRV De Graafschap ƒ 175,—;
BedrtJfsverzorgingsdienst ƒ 200,—; Tafeltje
Dekje ƒ 100,—.
Aan het slot van de vergadering werden de
overblijvende prijzen van de verloting bij
opbod verkocht waarbij er op werd gewezen
de verkoop van loten te stimuleren zodat er
de komende jaren weer subsidies kunnen
worden verleend.

ir^Rm

Voetbal
RATTI VERLIEST VAN GORSSEL
Ratti l afdeling zondag heeft verleden week
donderdag een inhaalwedstrijd gespeeld te-
gen een van de koplopers uit de afdeling nl.
Gorssel 1. De kans om enkele zeer kostbare
punten bijeen te spelen is niet benut want
de bezoekers wonnen met het kleinst mo-
geiyke verschil O—1. Voor Ratti een hele
teleurstelling omdat men nu bijzodner veel
moeite zal hebben om van de onderste
plaats af te komen. Gorssel is nu koploper
geworden.
Het enige en winnende doelpunt ontstond in
de 18e minuut gescoord door B. Jansen. De
Ratti-doelman ging niet geheel vrfluit. Na-
dien bleek Ratti zeker niet minder in het
veld maar men kon niet tot scoren komen.
Ook na de thee kon geen van beide ploegen
het doel vinden. Bij Ratti herstelde doelman
Huitink zich op sublieme wijze door diverse
ballen te stoppen. Aan de andere kant vond
Ratti steeds een goed verdedigende Gorssel-
defensie op zijn weg. Er was een rekord-
aantal belangstellenden.

RATTI 2 AFDELING ZATERDAG
PROMOVEERT
Ratti 2 afdeling zaterdag is er in geslaagd
te promoveren naar de 2e klas door Almen
4 te verslaan in eigen home met 4—0. Het
was oorspronkelijk een vrij gelijk opgaan-
de strijd. In de 28e minuut kon J. Arend-

sen uit een voorzet van J. van Bommel sco-
ren, een juweel van een doelpunt O—1. In
de 31e minuut werd de achterhoede van Al-
men zo in het nauw gedreven dat een ach-
terspeler in paniek in eigen doel schoot O—
2. In de 44e minuut bracht Jan van Bommel
de stand op O—3.
In de tweede helft bleef Almen doorvechten
doch de strijd bleef zich afspelen op de Al-
men-helft waardoor de Ratti-achterhoede
door te ver opdringen toch nog enkele Al-
men-aanvallen te verwerken kreeg, echter
zonder resultaat. In de 89e minuut was het
H. Eggink die het 100e kompetitiedoelpunt
vol maakte voor het tweede elftal.
Aangezien twee elftallen uit de 3e klasse
per poule promoveren, gaat Ratti 2 het vol-
gend jaar proberen in de 2e klasse. En nu
op naar het kampioenschap. Ratti 2 staat
2 punten achter op koploper Wilhelmina
SSS 8 maar krijgt deze tegenstander nog
thuis.

VETERANEN VORDEN KAMPIOEN
Het veteranenelftal van de voetbalvereni-
ging Vorden dat in de kompetitie uitkomt
onder de naam Vorden 9 behaalde zondag
dankzij een 3—l zege op Zutphania 5 het
kampioenschap. Bij de rust leidde Vorden
met 2—O door doelpunten van Joop Wester-
veld en Ab Velhorst. Nadat Zutphania had
tegengescoord bepaalde Arie Dijkman de
eindstand op 3—1.
Na afloop werden de Vorden-spelers door
hun echtgenotes flink in de bloemen gezet.
Aanvoerder Rinus Rothman kreeg boven-
dien bloemen van Zutphania en van het be-
stuur van Vorden aangeboden.
Zondagavond werden de bloemetjes in het
klublokaal flink „nat" gemaakt. Tijdens de-
ze zeer gezelige bijeenkomst bood bakker
Jan Oplaat alle aanwezigen gebak aan bij
de koffie. Een geste die uiteraard zeer op
prijs werd gesteld.
Volgend seizoen zullen de veteranen nog
sneller uit de voeten kunnen komen want
garagehouder Drikus Groot Jebbink, die
zelf deel uitmaakt van Vorden 9, bood zijn
medespelers elk een trainingspak aan. Dat
Gerda en Drikus hierna als zijnde het
bruidspaar van de dag, enthousiast door het
klublokaal werden rondgedragen, behoeft
natuurlijk geen nader betoog.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
v.v. Vorden: Dierense Boys 2—Vorden 2
0—3; Vorden 3—Voorst 3 2—3; Oeken l—
Vorden 4 O—0; Sp. Brummen 5—Vorden 5
2—3; Vorden 6—Sp. Brummen 6 2—0; W.
Boys 7—Vorden 8 O—3; Zutphania 5—Vor-
den 9 l—3.
s.v. Ratti afdeling zaterdag: Ratti 2—Al-
men 4 4—0; Voorst 2—Ratti 3 1—3.
Afdeling zondag: Ratti l—Gorssel l O—1;
IJVV l—Ratti l 1—0.
Afdeling dames: Ratti—AZC l—1.

Programma v.v. Vorden: Vorden l—Win-
terswijk 1; Vorden 3—Be 0uick 4; Sp.
Doesburg 4—Vorden 4; Loenermark 5—
Vorden 5; Vorden 6—Warnsveldse Boys 3;
Vorden 7—Sp. Lochem 7; Sp. Lochem 9—
Vorden 8.
s.v. Ratti afdeling zaterdag: Ratti 3—Ga-
zelle Nieuwland 4; Ratti Al—AZC Al.
Afdeling zondag: Warnsveldse Boys l—
Ratit 1; Ratti 2—Oeken 6.

Waterpolo
DAMES VAN VORDEN WONNEN
De dames van Vorden hebben zaterdag-
avond een eklatante 6—l overwinning be-
haald op He-Key uit Hengelo/Keyenborg.
Bij de rust leidde Vorden met 3—O door
doelpunten van Gerda van Dijk en Jet Smit
(2x). Na de rust werd het halve dozijn ach-
tereenvolgens vol gemaakt door Gerda van
Dijk, Jet Smit en Marian Harmsen.

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMPETITIE
Voor de onderlinge damkompetitie van de
Vordense damklub DCV werden de volgen-
de wedstrijden gespeeld: Breuker—Heuvink
2—0; Wansink—Grotenhuis O—2; Slütter—
Oukes l—1; Graaskamp—Wiersma 2—0;
Heuvink—Ruesink O—2.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Jfaosen is veurbti'j en daormet ok de tied die'j hadd'n um de puzzelrit deur 'n
Acnterhook te maken. L)'r wazzen zovölle goeie inzendingen da'w d'r umme
mossen lotten wie d'r nummer l, 2 of 3 zol wodden. Dat he'w dan ok edaon en
nier hè'j de uutslag:
1. Ju. J. Kamperman, Veldwtfkerw. l, Vorden (100 kaartjes met ow name d'r op)
'&. K. A. P. Laarkamp, Almenseweg 46, Vorden (25 gulden)
3. tiert jan Schutte, Hengeloseweg 20, Vorden (10 gulden).
De prieze kö'j an ut buro van Contact afhalen.
D'r wazzen bezunder aardugge briefkes bi'j van mensen die d'r volle plezier an
beleafd hadd'n. Now, en dat was ok de bedoeling van ut hele spöl. Um o w ok us
wat anders van d'n Achterhook te laoten zien. Allemaole nog bedankt veur ut
metdoen. Ut veel mien op dat t'r zo'n hoop mensen van buuten ut darp an mete-
daon heb. I'j zollen zo zeggen die zit hele dage in de natuur, dus zölt zee d'r in
eur vri'je tied wel neet zovölle belangstelling veur hemmen. Maor niks heur, 80%
van dle't metdeijen had boernbloed. En a'j ut zo oaver de boer en de natuur hebt
kom i'j vanzelf bi'j ut landschapspark terechte.
Daor bunt al wel zovölle woorde an vespilt, i'j zollen zeggen: daor bun t zee wel
uut. Maor niks t'r van. A'j de krante zo now en dan nog us least dan we'j wel
hoewiet ze d'r in Winterswiek met bunt. Daor is ut de ene bekvechteri'je nao
d'n anderen en zee komt maor niks wieter.
Trouwens, as ik boer wazze zollen ze d'r mien ok nog maor zo neet warm veur
hemmen, 't Achterhookse land, zoas ut t'r now bi'jlig, is wel in hoofzaak deur
boernhande tot stand ekommen. Wat t'r an bedorven is, is vake deur anderen
edaon. De ruilvekaveling hef hier en daor un boel verandert, maor is an de boern
vake opedrongen deur mensen vanachter un buro. Anderen uut de randstad heb
zich in d'n Achterhook un paar bunder bos ekoch en daor un groten bungcloo
Inezet. Dan kö'j röstug zeggen: weg bos. Dan wod ut un huns met un paar beume
d'r ummehen. En al steet t'r dan elke viefhonderd meter maor ene, in zo'n stuk
is de roste weg en hef as natuur af edaon.
Moe mo'j neet denken da'k iets hebbe tegen de mensen uut de randstad. Helemaol
neet. At ze hier un old boerderi'jken koopt waor toch gin tookoms meer in zit
umdat ut te klein is, mien bes af. At zee ut de boern um eur hen neet te lastug
maakt. En at zee d'r maor altied woont. Wanneer ut enkel in de vekansie en
zo now en dan op zaoterdag en zondag bewoond wöd, zit de vensters deur de
wekke meestal dichte. En dan vin ik ut net zo'n huus waorin d'r ene dood is. En
at t'r iets ut landschap ontsiert is ut wel zo'n huus. Dan liekt ut net of ut huus
hier neet meer heurt te staon. Of t'r iets an mekeert. En dat hindert mien nog
meer dan de veranderingen die't un boer d'r wel us (noodgedwongen) in anbrech.

H. Leestman

Tennissen
TEN NISKOMPETITIE BEGONNEN

De tennisvereniging Vordens Tennispark
doet dit seizoen zijn intrede in de officiële
tenniswereld door met drie teams deel te

.en aan de kompetitie in het distrikt
rland.
mes komen uit in de 5e klas poule n

((Jonderdags). Dit team heeft inmiddels de
eerste kompetitiewedstrijd gespeeld. Onder
ongunstige weersomstandigheden werd met

verloren van Epse. In deze poule spe-
deze twee teams Tepci III en

in uit Apeldoorn.
l5e heren van Vorden zijn ingedeeld in de
4e klasse G (zaterdags). De eerste wed-
strijd tegen Zutphen II werd door Vorden
thuis met l—5 verloren. Verder nemen in
deze poule deel Epe en de Schaeck II.
Het gemengde team van Vorden dat uit-
komt in de 5e klasse R (zaterdags) won
de eerste kompetitiewedstrijd met 3—2 van
Zutphen. In deze poule komen verder uit
Epe II en Presikhaaf V.
Het programma van Vorden ziet er deze
week als volgt uit: Tepci 3—VTP (dames)
op donderdagavond; Epe l—VTP (heren)
op zaterdag; het gemengde team speelt die
dag thuis tegen Presikhaaf 5.

Volleybal
VOLLEYBALVERENIGING DASH

Uitslagen gespeelde wedstrijden: Olympia
l—Dash 2 3—1; Dash 2—SVS 3 1—3; Dash
l—Wilp l 2—2.
De wedstrijd tegen SVS werd ontsierd door
het optreden van de coach van SVS waar-
door de uitslag van de wedstrijd waarschijn-
lijk sterk is beïnvloed. Vooral psychologisch
gezien ging Dash 2 ten onder om begrijpe-
lijke redenen. De wedstrijd tegen Wilp l
was van een goed gehalte. De ploegen wa-
ren aan elkaar gewaagd. De setstanden
lieten dit duidelijk zien 15—9, 9—15, 15—9
en 10—15. De dames van Dash zullen alles
op alles moeten zetten om nog kampioen te
kunnen worden.
Programma: 21 april te Deventer SVS 2—
Dash 1; 25 april te Zutphen Hansa A—Dash
B (meisjes; Dash 2—WIK 3 (heren);
Voorst 2—Dash 3 (heren); 25 april te Vor-
den Dash l—Wilhelmina l (dames); Dash
2—Olympia l (dames).
Vermeld zij nog dat de toegang tot de
wedstrijden in de Vordense sportzaal geheel
gratis is.

Motorsport
JAN OOSTERINK WINT MOTORTRIAL
DE GRAAFSCHAPRIJDERS

Door de Vordense auto- en motorklub De
raaf schaprij der s wordt telkenjare een on-

derlinge klubtrial georganiseerd. De zater-
dag te volgen route had een lengte van zes
kilometer en telde acht non-stops. Het par-
koers diende drie keer te worden afgelegd.
Aan deze klubtrial die voor het eerst dit
jaar ook meetelt voor het klubkampioen-
schap der VAMC namen 28 rijders deel.
Ook de jeugdrijders waren goed vertegen-
woordigd. Aan het eind werd er de bekende
snelheidsproef gehouden over twee ronden.
Bultaco-rijder Jan Oosterink was veruit de
snelste man van de dag. De uitzetters van
deze prachtige trial waren H. Oonk en H.
Brunsveld.
Na afloop werden de volgende uitslagen be-
kend gemaakt, waarbij nog wordt opge-
merkt dat de prjjzen ditmaal beschikbaar

waren gesteld door Duursma Aandrijvingen
BV te Zutphen.
1. J. Oosterink, Bultaco; 2. Joh. Bijenhof,
Husqvarna; 3. G. Wentink, Maico; 4. H.
Berenschot, Susuki; 5. L. van Zandvoort,
KTM; 6. H. Hellewegen, Maico; 7. J. Klein
Brinke, Maico; 8. H. Groot Nuelend, Maico;
9. J. Jeronimus, Ossa; 10. H. Stapelbroek,
Maico.
Jeugd (bromfietsen): 1. T. Jurriëns; 2. H.
Jurriëns; 3. N. Bouwmeester; 4. E. Koren-
blik.

Is astma
te genezen ?
Nog niet. Jammer voor meer dan één mil-
joen mensen in ons land die lijden aan ast-
ma of een daaraan verwante ziekte. Hun
lot kan worden verlicht. Maar het betekent
nog altijd: leren omgaan met een handikap.
Een handikap, die door velen van ons wordt
onderschat.

WAT IS ASTMA ?
Wie astma zegt bedoelt niet altjjd astma.
Astma is één van de chronische aandoenin-
gen van de luchtwegen. Er zijn ook andere
zoals bronchitis en longemfyseem. Astma
en aanverwante ziekten worden aangeduid
met CARA, een afkorting van Chronische
Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen. Ge-
makshalve praten we over astmabestrijding.

ASTMA EEN VOLKSVIJAND
Niet ieder van u kent de cijfers waaruit het
biykt, hoezeer deze ziekte ingrijpt in onze
samenleving:
- één op de vier Nederlanders heeft aanleg

om C AR A-patiënt te worden;
— 10% van alle Nederlanders - dus meer

dan l miljoen - is C AR A-patiënt;
—'20% van alle ziekteverzuim wordt door

CARA veroorzaakt;
- 13% van de invaliditeit in Nederland is

het gevolg van CARA;
— na hart- en vaatziekten en kanker is

CARA de derde doodsoorzaak in Neder-
land. Daarbij moet in aanmerking wor-
den genomen, dat de sterfte-statistiek
een vertekend beeld geeft, omdat veel
CARA-patiënten lijden aan hartziekten
door overbelasting van het hart.

ASTMA OVERWINNEN KOST GELD

In de strijd tegen astma is wetenschappelijk
onderzoek het sterkste wapen. Het Neder-
lands Astma Fonds koördineert en finan-
ciert dit onderzoek. Zover de middelen rei-
ken. Sommige onderzoekingen vergen jaren.
Ze mogen niet door geldgebrek in gevaar
komen. Vooral niet, nu er de laatste tyd ont-
wikkelingen gaande zijn, die al tot interes-
sante ontdekkingen hebben geleid.
Stap voor stap komen we dichter bij oplos-
singen, die het leven van meer dan een mil-
joen Nederlanders blijvend kunnen verande-
ren.

KOLLEKTE 1977: NIEUW OFFENSIEF
De fase waarin de astmabestrijding verkeert
maakt de kollekte van het Astma Fonds
(van 25 april tot l mei) van enorm gewicht.
De mate waarin hulp verleend kan worden
aan allen die gebukt gaan onder aanvallen
van ademnood en benauwdheid is meer dan
ooit afhankelijk van de kollekte-opbrengst.
Het motto waaronder het Nederlands Ast-
ma Fonds het offensief voert is: „Geef ze
lucht".



Sporgoedkoop !
keukenkastjes, keukenbuf-
fetten, buro's, opbergkasten
ladcnkastjes enz.
Gratis bezorging

KUYK'S
MEUBELBEURS
Hulshof straat 8 (bfl de Drie-
hoek), Lichtenvoorde,
telefoon 05443-1256

CONTACT

GRAAG

GELEZEN
Te koop gevraagd:

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

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

VASTE PLANTEN
ROTSPLANTEN EN
KRUIDEN

fCWEKERIJ 'T MOKKINK
Koningsweg 6, Hengelo Gld.
:elefoon 05753-1710

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

Te koop: pootaardappelen
Surprise, eerste nabouw.
G. J. Snellink, Bekmansdflk
4, Vorden, telefoon 6876

GROTE
PAARDENMARKÏ

..MEI-MARKT'
op woensdag- 27 april

te

HENGELO G.

Stamboekkeuring New-Forest op het parkeerter-
rein voor 3-jarige en oudere merries (geen pre-
mies). Tevens hengstenmonstering van diverse
paardenrassen

Gevraagd per l juni a.s. een ervaren

pluimvee-
deskun,dige
MLS en praktijkschool specifiek
pluimveehouden vereist.

Hoog salaris. Zelfstandige werkkring

Uitsluitend eigenhandig geschreven
sollicitaties te richten aan:

BRETVELD
Ruurloseweg 88 - Hengelo (Gld.)

Nutsavond - ANWB
dinsdag 26 april 20.00 uur

in 't Pantoffeltje,

Dorpsstraat te Yorden

Op deze avond zal de ANWB naast
een inleiding en film over vakantie-
voorbereiding een aantal nieuwe films
vertonen over:

Frankrijk: Bretagne

Zwitserland: Berner-Oberland

Noorwegen: Fjordengebied

Verder bent u in de gelegenheid vragen te stellen
over de diverse ANWB-aktiviteiten.

KOMT U OOK ?

DE TOEGANG IS GRATIS

WEEKAANBiEDING

kinderklomp
maten 28 t/m 35 nu slechts

i 14,-

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

PROFIJT
AANBIEDING

2 afzuigkapfilters
geschikt voor alle afzuigkappen van

60 cm breed.

DE FILTER IS WASBAAR

2 filters voor maar

9,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

GROTE SORTERING BU-DE-TIJDSE
KOLLEKTIE

KINDERKLEDING
JURKJES vanaf 21,00

ROKJES EN BROEKROKKEN

JACKETS
in poplin, nylon etc. vanaf 23,50

PAKKEN
in khaki, denim en zandkleuren vanaf 42,50

SPIJKERBROEKEN
Levi's, Musky, Locker vanaf 27,50

T-SHIRTS in allerlei varianten
korte en lange mouw vanaf 5,95

Reklame vrijdag en zaterdag:

Schwarzwalder
kirchpunten

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

RUURLO
Vrijdag koopavond
De grootste sortering van de Achterhoek

engelo <gid>
tel. O5753-1461

Dansen
24 april

New Four

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

In verband met het niet beschikbaar
zijn van het marktplein op

29 APRIL
is de weekmarkt verplaatst naar

woensdagmiddag
27 april

13.00 uur

Opheffingsuitverkoop Opheffingsuitverkoop
Vanwege ekonomische veranderingen slu iten wij met ingang van l mei T 977 ons
filiaal Barchemseweg 40 te Ruurlo. In verband hiermede houden wij een ophef-
fingsuitverkoop ter plaatse van 15 t.m. 30 april a.s. (toestemming verleend door
K.v.K.)

In de uitverkoop
vindt u o.a.:

Adverteren

doet

verkopen

Te koop: i.g.st.z. droog-
trommel inh. 3,5 kg.
De Steege 31, Vorden

Garantie en service blijven gehandhaafd.

DIEPVRIEZERS
half koel/half vries
KOELKASTEN
WASAUTOMATEN
DROOG-
TROMMELS

GAS-
FORNUIZEN
CENTRIFUGES
AFZUIG-
KAPPEN
STOFZUIGERS

LAND- EN TUINARTIKELEN
GEREEDSCHAPPEN
MOTORGAZONMAAIERS
BETONMOLENS
Tot ziens in onze opheffingsuitverkoop en
blijven gaarne tot uw dienst in onze andere
filialen.

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

TEGER
Stationsstraat 18

auUxcasion

Fiat 500 geel 1970
Fiat 600 wit 1970
Fiat 850 Speciaal 1971
Fiat 133 1974 1975
Fiat 127 v.a. 1972 1976
Fiat 128 v.a. 1972 1975
Fiat 128 Speciaal 1976

Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Fiat 124 1971 1972
Fiat 131 S Mirafiori 1600 cc ... 1975
Fiat 128 3 P 1300 cc 1976

VW 1300 1969
Citroen 2 CV 4 1976
Fiat 124 . 1969 ƒ 450,—

Showroom en magazijn geopend van 9-17 uur.
Vrijdagavond; tot 21 uur, zaterdags de gehele dag.

in offset en boekdruk
•

Kleurendruk of zwart

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


