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De sportverenigingen zorgden voor
een geslaagd Bevrijdingsfeest
Maandagmorgen 5 mei werd om 6 uur de rust aan
het Wiemelink reeds verstoord. Een groepje enthou-
siaste mensen o.l.v. de heer A. R. Sikkens begon
toen reeds voorbereidingen te treffen om het bevrij-
dingsfeest te Vorden naar wens te doen verlopen.
Geholpen door de fraaie weersomstandigheden kon-
den de organisatoren aan het eind van de dag te-
rugkijken op een buitengewoon geslaagd feest, waar-
aan 'sTmorgens door 580 kinderen werd deelgeno-
men, terwijl 's-middags ca 250 „groteren" eikaars
krachten gingen meten bij de verschillende spel-
letjes.

Behalve de organisatoren toonden verschillende
jeugdige Vordenaren zich tijdens de kinderspelen
bereid een steentje bij te dragen. „Deze jongelui
mogen w-e wel een speciaal veertje op de hoed ste-
ken", aldus de heer Sikkens, die ook de Jeugdsoos
dankbaar was voor het feit dat zij de „kleuterker-
mis" voor haar rekening nam. Ruim 300 kleuters
konden zich naar hartelust uitleven. Hopenlijk
wordt er voor al deze mensen in de toekomst meer
geldmiddelen beschikbaar gesteld om een ruimere
armslag te hebben bij het organiseren van derge-
lijke evenementen. De organisatie was ook ditmaal
goed te noemen. De beide muziekkorpsen Concor-
dia en Sursum Corda verleenden deze dag eveneens
hun medewerking.

De uitslagen van de verschillende evenementen
waren als volgt.
Ringsteken: 1. Richard Marlens; 2. Wilco Eykel-
kamp; 3. Frans Nijenhuis.
Langzaam fietsen: 1. Gerrit Rietman; 2. Frans Nij-
enhuis; 3. Jan Addink.
Doelschieten: 1. Jan Klaassen; 2. Reinier Gosselink;
3. M. Mulders.
Autoduwkar: 1. groep Rothman; 2. groep Bijenhof.
Zakslaan: 1. Willem Bijzitter; 2. Tonnie de Jong.
De jeugd nam per groep van 15 kinderen aan de
spelen deel. Voor de deelnemers van de winnende
groep was een gouden medalj'e beschikbaar terwijl
nummer 2 een zilveren medalje in ontvangst kon ne-
men. Alle kinderen kregen bovendien een herinne-
ringsvaantje.
Aan het slot van het middagprogramma werd er een
estafette gehouden waarbij in poule 2 de beker, be-
schikbaar gesteld door de Sportkommissie, werd ge-
wonnen door de dames van de volleybalvereniging
Dash. De jeugd van de voetbalvereniging Vorden
werd tweede. In poule l ging de hoofdprijs (wissel-
beker beschikbaar gesteld door Drukkerij Weevers
BV) definitief naar de voetbalvereniging Vorden.
Het A-team werd nl. winnaar terwijl de senioren
afdeling zondag de tweede plaats voor zich opeisten.
Het 5 mei feest werd in Vorden besloten met een
lamp ionoptocht en vuurwerk.

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

De grootste fraktie in onze Vordense raad, de CDA
had op haar urgentieprogram vóór de verkiezing:
„rondweg om het noorden van Vorden".
We horen er weinig meer van. Graag willen we, als
belangstellende de diskussie weer eens openen. We
h-ebben vier schoolgaande kinderen die dagelijks op
en neer gaan per fiets. Tot op heden zijn ze be-
waard gebleven voor ongelukken, zij het soms op
het nippertje. Toch is het ons gewoon griezelig te
zien hoe ze door het verkeer moeten laveren. Er is
nergens een vrijliggend fietspad, de Dorpsstraat is
soms voor de helft bezet door geparkeerde auto's,
daar moeten ze maar tussendoor scharrelen. Daarbij
neemt het vrachtverkeer van jaar tot jaar toe. Het
al eerder genoemde alternatief een noordelijke rond-
weg op de plaats van de Oude Zutpfhenseweg, zou
een opluchting zijn voor de kom van Vorden. Bij
het zwembad zou, aan de zuidzijde, een parkeer-
ruimte moeten komen voor sportvelden en zwem-
bad, met een onderdoorgang of een brug er over-
heen (bv. zoals in Arnhem Presikhaaf) voor fietsen
en voetgangers. Er hoeft weinig inbreuk gemaakt te

worden op het landschap, het is immers een be-
staande weg. Dat zal ook aanmerkelijk schelen wat
de aanlegkosten betreft.
Er is geld voor een sportzaal, eventueel voor een
dorpscentrum, voor de verbouw van het kasteel
Vorden tot gemeen tehuis? Is dit niet minstens zo
nodig? Wie is er mee gebaat dat we het doorgaande
verkeer in de kom houden? Laat hij dan zijn argu-
menten op deze plaats eens ̂ ^een rijtje zetten.
Dat zou verhelderend kuniSff werken. We hopen
dat we samen de put kunnen dempen voordat het
kalf verdronken is.

Henk en Miep Graaskamp,
urloseweg 46, Vorden

Geslaagd
Onze plaatsgenoot, de heer A. J. Schoolderman,
slaagde voor tandarts aan de Rijksuniversiteit te
Groningen.

Bijeenkomst PvdA
Donderdagavond a.s. houdt de afdeling Vorden van
de Partij van de Arbeid haar voorjaarsvergadering.
Naast de gebruikelijke agendapunten, waarin opge-

nomen het verslag van de raadstraktie en de con-
gresafgevaardigde, staat de verkiezing van een ge-
heel nieuw dagelijks bestuur op de agenda.

Nutsfloralia
Dit jaar bestaat Nutsfloralia 50 jaar. Op 19, 20 en
21 september a.s. wordt de jaarlijkse tentoonstelling
gehouden in de zaal van Hotel Bakker. Hiervoor
worden op 22 mei a.s. stekplantjes uitgereikt, die in
september mee kunnen dingen naar mooie prijzen.
Nadere gegevens over de uitreiking van de plant-
jes vindt u elders in een advertentie in dit blad.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Matthias Hendriï^z.v. W. M. Hauptm-ij-
er en E. G. J. Balk. ^

Overleden: H. M. Kasteel weduwe van Zieverink,
oud 76 jaar; A. J. M. Simons weduwe van Van den
Bogaert, oud 73 jaar, voorheen wonende te Amster-
dam; G. J. B. Lebbink, ou^mj jaar; G. H. J. Harm-
sen, echtgenote van Gotin^pud 90 jaar; A. Groten-
huijs, weduwnaar van Lenderink, oud 89 jaar.

Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

GEMEENTEMEÜWS
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

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

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

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

Onderwerpen:
1. Aanlegvergunning.
2. Afbranden van bermen en slootkanten.

Ad. 1.
Aanlegvergunning.
Volgens artikel 14 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO) kan bij een bestemmingsplan
worden bepaald, dat het verboden is binnen bij het
plan aan te geven gebied bepaalde werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voe-
ren zonder of in afwijking van een schriftelijke ver-
gunning van Burgemeester en Wethouders (aanleg-
vergunning), voorzover zulks noodzakelijk is:
a. om te voorkomen, dat een terrein minder ge-

schikt wórdt voor de verwerkelijking van de
daaraan bij het plan gegeven bestemming;

b. ter handhaving en ter bescherming van een wer-
kelijkte bestemming (als bedoeld onder a).

Of men voor het uitvoeren van bepaalde werken of
werkzaamheden, waarvoor geen andere vergunning
vereist is (b.v. een bouwvergunning), een aanlegver-
gunning nodig heeft moet dus blijken uit de bepa-
lingen van het bestemmingsplan. Opgemerkt wordt
nog dat ingevolge bovengenoemde artikel 14 WRO
slechts dan een aanlegvergunning zal worden voor-
geschreven, wanneer dit inderdaad nodig is (zie a.
en b.).
Vervolgens stelt artikel 44 WRO: De aanlegvergun-
ning mag alleen en moet worden geweigerd, indien:
1. het werk of de werkzaamheid in strijd zou zijn

met een bestemmingsplan of de krachtens het
plan gestelde eisen;

2. voor het werk of de werkzaamheid een vergun-
ning ingevolge de Monumentenwet of een pro-
vinciale of gemeentelijke monumentenverorde-
ning is vereist en deze niet is verleend.

Aanvraag aanlegvergunning.
Een aanvraag om een aanlegvergunning wordt in-

gediend bij het college van Burgemeester en Wet-
houders van de betreffende gemeente. Het college
beslist over deze aanvraag binnen één maand na de
dag, waarop de aanvraag ontvangen is. In afwijking
hiervan houden Burgemeester en Wethouders de
beslissing aan:

1. Wanneer voor het betreffende gebied een voor-
bereidingsbesluit is genomen.

2. Wanneer een ontwerpJbestemmingsplan ter in-
zage is gelegd.

3. Wanneer een bestemmingsplan is vastgesteld
door de gemeenteraad, doch nog niet goedge-
keurd door Gedeputeerde Staten.

4. Of wanneer er sprake is van een ontwerp-her-
ziening of een vastgestelde (doch nog niet goed-
gekeurde) wijziging van het bestemmingsplan.

In de situaties genoemd onder l t.m. 4 kunnen Bur-
gemeester en Wethouders een aanlegvergunning
verlenen indien het werk of de werkzaamheid niet
strijdig is met het in voorbereiding /ijnde plan of
met de in voorbereiding zijnde herziening. Hiertoe
moet echter vooraf een verklaring van Gedeputeer-
de Staten worden ontvangen, dat zij, de inspekteur
van de ruimtelijke ordening gehoord, tegen het ver-
lenen van de vergunning geen bezwaar hebben.
Tegen de beslissing van Burgemeester en Wethou-
ders kan de aanvrager binnen één maand na de dag
waarop het afschrift van het besluit verzonden is
bij de gemeenteraad voorziening vragen.

Aanlegvergunning bestemmingsplan Buitengebied
1970 Vorden.

Voor het gebied van de gemeente Vorden, waarvoor
het bestemmingsplan Buitengebied geldt, is het o.m.
verboden zonder vergunning van Burgemeester en
Wethouders (aanlegvergunning):

a. af te graven over een aaneengesloten oppervlak
van meer dan 1000 m2;

b. op te hogen, anders dan door bemesting;

c. het storten of opslaan van vuil, afvalstoffen, puin
of ander oude materialen, behalve wanneer dit
tijdens ter visie legging van dit ontwerp-bestem-
mingsplan was toegestaan, of in overeenstem-
ming is met het gebruik zoals dit is aangegeven
in het ontwerp-plan;

d. verhardingen aan te brengen, met uitzondering
van tegelpaden en tegelterrassen in tuinen bij
woningen en andere gebouwen zomede erfver-
hardingen bij boerderijen. Ook hier geldt dat
zonder vergunning verhardingen aangebracht
mogen worden wanneer dit in overeenstemming
is met het bestemmingsplan.

Uit a. t.m. d. (de opsomming is niet volledig weer-
gegeven) moge blijken, dat men bijv. niet zonder
meer een zandweg mag verharden en dat hiervoor
een aanlegvergunning vereist kan zijn.
Het verdient aanbeveling alvorens men iets doet
waarvoor een aanlegvergunning zou kunnen zijn
vereist, bij de gemeente hierover informaties in te
winnen.

Ad. 2.

Afbranden van bermen en slootkanten.

Het blijkt, dat helaas nog niet voldoende wordt in-
gezien dat het afbranden van bermen en slootkan-
ten (o.a. door landbouwers) een kwalijke zaak is,
vooral als het gebeurt in de lentemaanden. Door dit
afbranden wordt n.l. ernstige schade toegebracht
aan de flora (en fauna) .

Het gemeentebestuur verzoekt dan ook aan de men-
sen die bovengenoemde plaatsen willen afbranden,
dit te doen in het najaar. De aanvragen tot het af-
branden worden graag 2 weken, voordat tot het af-
branden wordt overgegaan, door het gemeentebe-
stuur tegemoet gezien. De brandweercommandant
krijgt hiervan dan bericht zodat geen brandalarm
behoeft te worden gegeven bij het zien van rook.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
18 mei: 8.30 uur Pinksterjubel. Pinksterfeest voor
jong en oud, in samenwerking met de Zondagsscho-
len. Ds. J. C. Krajenbrink; 10.00 uur De Pinkster-
dienst. Bediening ook van de Heilige Doop. Ds. J.
C. Krajenbrink. In beide diensten worden de liede-
ren van de samenzang begeleid door orgel en trom-
petten.
19 mei (2e Pinksterdag): 10.00 uur gezamenlijke
Pinksterdienst, ds. J. Veenendaal. Orgel en trompet.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
18 mei: 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier, tevens kin-
dernevendien; 19.00 uur ds. P. A. Bohlmeijer van
Eefde.
19 mei (2e Pinksterdag): 10.00 uur Interkerkelijke
dienst Herv. Kerk. Voorg. ds. J. Veenendaal.

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche); door
de week woensdag om 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door de week:
dinsdagavond om 19.30 uur en vrijdagmorgen om
8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vri jdag 18 u. tot zondag 23 u. en maandag 2e
Pinksterdag: dr. Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk russen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 umr
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wifkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uux in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
bellen uitsluitend spoedrecepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
2323, ook buiten kantooruren. Bij geen geh. kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is bet kantoor te
Hengelo, Kastanielaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur. telefoon 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30—12.30 en 17—19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45 tot 19.45
uur in het Groene Kruisgebouw.
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SUPER-SLAGERIJ
GELDERSE SCHIJVEN ,«.
MALSE RIBLAPPEN „ 9„m

FRICANDEAU VAN DE HAM™
HAMLAPPEN
WIENER SCHNITZEL
RUNDERROLLADE
VARKENSROLLADE
OSSESTAART

500 gram

100 gram

500 gram vanaf

500 gram vanaf

500 gram

168
588
558
518
138
498
548
218

Volop voorradig: kalfsoesters, kalfsfricandeau en kalfsschnilzels, runder- of
kalfstongen
BESTEL VROEGTIJDIG UW PINKSTERROLLADE

Vleeswaren
ROSBIEF
ROLLADE
PALINGWORST
SNIJWORST
GEKOOK1 HAM

BOEREN EVERWORST

100 gram

100 gram

150 gram

150 gram

150 gram

100 gram

300 gram

ZONNETUIfk
KOMKOMMER
MALSE SLA
TOMATEN
WORTELTJES
CITROENEN
CHAMPIGNONS

per sfuk .

2 krop .

500 gram

PANKLAAR 500 gram

4 sfuks

DIEPVRIES-VOORDEEL
ROOMIJSTAART
KIPPELEVERTJES
BITTERBALLEN
KROKETTEN
FRIKANDELLEN
PATATES FRITES

NEGRESCO nomaal 625 nu

500 gram

grijpzak

grijpzak

25 stuks .

heel kilo .

Alles zolang de voorraad strekt

178
178
109
119
129
89
179

85
95
125
65
95
115

495
250
298
298
425
139

HALVARINE

500 gram

ADVOKAAT

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG TWEEDE PINKSTERDAG GESLOTEN
DINSDAG

UIEN
HACHEEVLEES
WOENSDAG

ANDIJVIE
VLEESGEHAKT

2 kilo ....

500 gram

95
428

kilo ....

500 gram

95
238

A&O GRAAG T01
• VUL NU VOORDELIG UW

DIEPVRIES
3 stuks

kilo

kilo

kilo

GELDERSE SCHIJVEN

RIBSTOK

GEHAKT

OSSESTAART

nu

2250

Nieuw in ons assortiment

SO PILS 709
krat a 24 pijpjes slechts , M ^J BoB

ook de kenners drinken het i



Vruchtenlim
boontjes
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SCOTS WHISKY

KERSEN BRANDEWIJN

VIEUX

BESSEN GENEVER

Black Prince per fles

POLLEN liter

Ganzeboom liter

Ganzeboom liter

Sierfles, per fles nu

895

1165

895

695

425

UW DIENST
UIT ONZE BROODBOETm

SNEEUWSTER
GEZINSCARREE
DUITSE BROODJES
KRUIDKOEK

van 485 voor

van 275 voor

5 stuks

Oplaat, nu ...

438
245
100
198

Bloemen en Planten
ALLE SOORTEN TUINPLANTJES zoals

AFRIKANEN - SALVIA'S - PETUNIA'S ENZ.
TEGEN SCHERPE PRIJZEN !

ZOETWAREN VOORDEEL
BORRELNOOTJES
HOTELCAKE
CHOCO GALETTEN
KOEKEN
PEPERMUNT
KERSEN BONBONS

Calve per zak

van 215 voor

per pak

Hazelnoot - sprits of gooise
per doos

King 3 rollen

150 gram

159
179
98
89
89

159

««*~<**̂ «>«̂ ^

A O SUPERVOORDEELTJES

Fruitcocktail
ITALIAANSE literblik 198
JUS D'URANGE grote fles 69
HEINEKEN PILS 3 blik van 237 voor 217

APPELSAP grote fles 69
A & O UP OF COLA liter 79

Bleu band per pakje 59

BARBECUE - SHASLIK -
MOSTERD OF CHILISAUS c*. P 198

PERZIKEN Del Monte
literblik van 298 voor 269

Tweedrank
DE BETUWE van 234 voor 185
A & O KOFFIEMELK Halfvolle, literfles 149

K,G, KOFFIE Dessert 250 gram 179

TOMA1 IN KI TCHUP 229

VRUCHTEN SPREAD Reino Frisse, 60% minder
suiker, nu per pot 189

A&O Appelmoes
literblik

7 KRUIDEN SHAMPOO Schwarzkop
van 360 voor 298

MARTINI VERMOUTH per fles 495

VINET LANDWIJN wit - rood of rose nu 298

Combano
sherry
2 flessen nu

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232

O
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JANSE UPERMA

Smidsstraat 2

Vordert

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

9ii g oei e slager

Vrijdag:

Dinsdag:

Woensdag:

HAMLAPPEN
RIBLAPPEN
RONDERROLLADE
NASI OF BAMI
VERSE WORST
SPEKLAPPEN
GEHAKTDAG

500 gram nu

500 gram ..

500 gram ..

MALS
500 gram

500 gram ..

FIJN
500 gram ..

500 gram

500 gram ..

1000 gram ..

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

GEKOOKTE HAM
150 gram

CERVELAAT
150 gram

GEBRADEN GEHAKT
150 gram

HAMWORST
150 gram

BAKBLOEDWORST
500 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
TARVO VLOER
TIJGERBOLLEN

VAN ONZE BANKETBAKKER

gesneden
800 gram van 158 nu ....

zak van 485 nu

SNEEUWSTER
APPELCARREES

van 485 nu

gezins
van 275 nu

438
245

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
PAPRIKA
CHAMPIGNONS
GRANNY SMITH
HANDPEREN
WITTE KOOL
AARDBEIEN
HOL. BLOEMKOOL

2 stuks

HAGELWIT
200 gram

1 kilo

CONFERENCE
1 kilo

GESNEDEN
500 gram

bakje ± 200 gram

onze prijs • •

Dinsdag:

RABARBER 1 kilo

"l " aan boodschappen prachtige BOODSCHAPPENTAS
overal 5,95 bij ons 325

VIVO EUROPILS
0,5 liter
van 62 nu

RAAK SINAS IN BLIK
van 78 nu

3 BEKERS JAFFA
van 138 nu

1/1 LITER RAAK COLA
van 110 nu

VIVO KOFFIE
bonen of gemalen
van 232 nu

1/1 LITER NUTRICIA CHOCOMEL
van 172 nu

JAFFA SINAASAPPELDRANK
1/1 liter van 145 nu

PEDRO DE RA VELA SHERRY
van 525 nu

DOMO COMPLETA
van 202 nu ,

RUYTER VLOKKEN melk of puur
200 gram van 133 nu ,

BLIK FANCY PINK ZALM
van 290 nu

BLIK GARNALEN
130 gram van 278 nu

PICOLO KNAKWORSTJES
hele pot van 130 nu

VIVO FRUITCOCKTAIL
Y2 blik
van 119 nu

ITALIAANSE PEREN
1/1 literblik
van 218 nu

UNOX LEVERPASTEI
3 blikjes van 169 nu

HONIG SNELKOOK MACARONI
500 gram van 129 nu

VIVO AUGURKEN
1 /3 pot van 139 nu

DUYVIS SLASLANKSAUS
V> litersfles van 202 nu

NESGAFE KOFFIE
„extra pittig"
pot 200 gram van 875 voor

UNOX TOMATENSOEP
blik van 135 nu

UNOX OSSESTAARTSOEP
blik van 145 nu

KOFFER FAKT
van 875 voor

PAREIN FOURRE
vanille of chocola van 15 9nu 139

79
129

Groente- en vleesaanbiedincjen geldig t/m 17 mei

VIVO BUNDEL REPEN CHOCOLA
4 smaken van 95 nu

MARS 3 PACK
van 150 nu

Pracht bos freesia's *-*- 245
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Vele lovende woorden voor jubilerende
motor/autoklub De Graafschaprijders
De receptie die de Vordense auto- en motorklub
De Graafsohaprijders zaterdagmiddag 3 mei hield in
't Wapen van Vorden, kenmerkte zich door het feit
dat de vele sprekers(sters) er op wezen welke belang-
rijke plaats deze vereniging in de Vordense gemeen-
schap inneemt.
Bovendien werd veel aandacht geschonken aan het
25-jarig jubileum van sekretaris Jan Rouwenhorst.
De heer M. van Dongen, die deze middag als cere-
moniemeester optrad, gaf tijdens zijn openings-
woord in vogelvlucht een overzicht van het wel en
wee van de vereniging. Een speciaal woord van
waardering sprak hij tot de „anonieme enthousiaste
kerels" zonder wie de vereniging niet zou zijn van
wat het nu is. Over Jan Rouwenhorst zei hij: „Als
hij het die 25 jaren niet goed had gedaan, was hij
er al lang uitgeschopt". Ook er e-voorzitter B. Par-
dij s (die de vereniging 16 jaar als voorzitter heeft
gediend) werd door de heer Van Dongen in het zon-
netje gezet.

JONG EN VEERKRACHTIG VOORWAARTS
Namens het gemeentebestuur bood de wethouder
van sportzaken, de heer H. A. Bogchelman, zijn ge-
lukwensen aan. Hij greep terug naar de tijd toen
De Graafschaprijders nog in de kinderschoenen
stond. „Wat werd er toen hard „gejaagd" bij de
verschillende oriënteringsritten", zo sprak de heer
Bogchelman. Hij was van mening dat de vereniging
in deze 25 jaren veel stuurmanskunst ten beste heeft
gegeven. „Waar wij als gemeentebestuur bijzonder
blij mee zijn, is dat er bij u alles aan wordt gedaan
om de geluidsoverlast te beperken", aldus sprak de
heer Bogchelman, die een geschenk onder couvert
aanbood.

RUIGE JONGENS OP EEN STALEN PAARD
Namens het hoofdbestuur van de KNMV en mede
als voorzitter van de provincie Overijssel bood de
heer v.d. Wolde zijn gelukwensen aan. „Wij hebben
respekt voor uw vereniging. Het is beslist niet een-
voudig om een motorklub te leiden, vooral omdat
de leden in het algemeen ruige jongens zijn die
met een stalen paard omgaan." Hij brak een lans
voor de KNMV. „Laten we allemaal lid worden van
deze organisatie. Dit is zeer belangrijk voor het aan-
kloppen bij de overheid voor het verkrijgen van toe-
stemming voor het organiseren van diverse evene-
menten. Verder geef ik de gemeentelijke overheeid
in overweging: „schaf de vermakelijkheidsbelasting
af, dit drukt zwaar op onze sport". Namens de KN
MV werd voorzitter Bielderman vervolgens een her-
inneringsstandaard overhandigd. De heer Rouwen-
horst werd nog even speciaal door de heer v.d. Wol-
de gekomplimenteerd. „De afdeling Gelderland (de
heer Rouwenhorst is voorzitter van deze afdeling)
en als zodanig tevens hoofdbestuurslid van de KN
MV) wordt door u zeer goed vertegenwoordigd." De
heer Rouwenhorst werd een zilveren plaquette aan-
geboden.

WERKEN IS GEEN VLOEK
De jubilerende sekretaris werd vervolgens toege-
sproken door de heer Fiets namens de afdeling Gel-
derland en de kommissie voor toerisme. „De kwali-
teiten van u hebben ons altijd zeer aangesproken.
Werken is voor u geen vloek", aldus de heer Fiets
die mevrouw Rouwenhorst een koperen helmkit
met bloemen aanbood.
De heer G. Burgers, sprekend namens de zusterver-
eniging Hamové uit Hengelo, sprak over de „noa-
berschap" die er tussen beide klubs bestaat. „U hebt
de weg gekozen op het gebied van organiseren van
toerritten, betrouwbaarheidsritten, oriënteringsrit-
ten etc. Uw keuze is goed geweest. Het is een ver-
dienste van De Graafschaprijders dat geprobeerd
wordt iets te betekenen voor de gemeenschap. Bo-
vendien heeft de klub in een man als Jan Rouwen-
horst een uitstekend visitekaartje", aldus de heer
Burgers die eveneens een geschenk onder couvert
aanbood.

GOEDE GEEST ONDER DE
SPORTVERENIGINGEN

Mevrouw Sikkens, die het woord voerde namens de
plaatselijke Sportkommissie, waardeerde het enorm
dat de motorklub zich zo wil inzetten voor de sport
in het algemeen in Vorden. „Wij zijn blij met de
heer Bielderman als voorzitter van deze Sportkom-
missie. Door deze kommissie is er in Vorden een
Sportraad gekomen. Alleen komt er niet uit de
Sportraad wat we ons ervan hadden voorgesteld. Ik
heb zo de idee dat het gemeentebestuur de boel een
beetje naast zich neerlegt", aldus sprak mevrouw
Sikkens.
De heer G. W. Eijerkamp voerde het woord namens
de VW. „De woorden van voorzitter Bielderman
die zegt het plezierig te vinden om Vorden naar
buiten uit te dragen, passen natuurlijk precies in
ons straatje", aldus de heer Eijerkamp die eveneens
de welbekende enveloppe aanbood.

VLAG AANGEBODEN
Ere-voorzitter B. Pardijs vond het een verdienste
van de klub dat er altijd zo'n goede sfeer heerst. Bo-
vendien konden we altijd beschikken over een flink
stel goede medewerkers, ald^ de heer Pardijs die
meedeelde dat de dames •pdijs en Van Ark een
vlag aan de vereniging hebben aangeboden.
De heer J. Koster bood gelukwensen aan namens de
hcngclaarsvcTcniging De Snoekbaars. „Toch hebben
wij geschilpunten. U knalt maar raak en wij houden
van rust", aldus de heer Koster, die desondanks
sprak van een goede verst^Bhouding tussen beide
verenigingen.
Voorzitter W. Bielderman toonde zich in zijn dank-
woord bij zonder verguld over het grote aantal ver-
enigingen en instanties dat was komen opdagen om
deze receptie luister bij te zetten. „Wij zijn ontzet-
tend blij dat wij aan de sport in Vorden een steentje
mogen bijdragen." Tot de mensen die van buiten

Vorden hier zijn komen wonen en waarvan enkelen
zeggen: wat maken die motoren een lawaai, zou ik
willen zeggen: „beste buitenmensen laten we de
handen inéén slaan, de motorsport moet ook bedre-
ven worden en laat ik duidelijk stellen, de motor-
klub De Graafschaprijders blijft voor de gemeen-
schap behouden", aldus voorzitter Bielderman, die
tot wethouder Bogchelman sprak: „Wij komen niet
om subsidie, wij hebben alleen maar vergunningen
nodig".

GRANDIOZE FEESTAVOND
Ter gelegenheid van het zilveren jubileum gaf de
auto- en motorklub De Graafschaprijders 's-avonds
een feestavond. De hoop en verwachting van het be-
stuur dat het een grandioze happening zou worden
werd vervuld, want de bijna 400 aanwezigen beleef-
den een gezellige en s-feervolle avond.
Voor de sfeer tekenden in eerste instantie Gerrit
Af man, Henk Groot Tjooitink, Jan Slagman, Henk
iWeustenenk, Karel Onstenk, Jan van Ark en Jan
Oosterink die de zaal en tent (voor deze gelegenheid
was de zaal van 't Wapen van Vorden uitgebreed
met een tent van 200 vierkante meter vloeropper-
vlakte, die in open verbinding stond met de eigen-
lijke zaal) fantastisch hadden versierd. Verder was
er een deel van de zaal gereserveerd voor eetgele-
genheid, een oud-Vordens café en een grote bar.
Het zeven man tellende showorkest Lost Fellow
zorgde er voor dat de vloer van de tent voortdurend
„op springen" stond. Hoogtepunt van de avond
was de huldiging van 12 leden die vanaf de oprich-
ting lid zijn van De Graafschaprijders. Het zijn de
heren H. Groot Bramel, A. G. Tragter, D. J. Rou-
wenhorst, W. Kuipers, J. Kuipers, J. Bakker, G.
Jansen, J. Plomp, H. Luth, J. v.d. Peyl, J. Ems-
broek, H. Haverkamp en H. Elbrink. Voorzitter W.
Bielderman had voor iedereen een attentie waarbi j
vanzelfsprekend de dames niet werden vergeten.
Een aparte huldiging viel Jan Rouwenhorst (25 jaar
sekretaris), er e-voorzitter B. Pardijs (tot voor kort
16 jaar voorzitter) en G. Jansen (jarenlang bestuurs-
lid) ten deel.
Voorzitter Bielderman prees uitvoerig de verdien-
sten van deze heren voor de vereniging. Intussen
was Bennie Braakhekke op motor met zijspan de
tent komen binnenrijden.^enoemd drietal stapte
in, waarna een paar erer^^fcen werden gemaakt,
tot grote schrik van de f eestkommissie die hardop
dacht: „daar gaat onze tent en versiering". Maar
nee hoor, alles liep goed af, wel stapte het drietal
een beetje witjes om de neus uit het zijspan. Dat
deze stunt van De Graafsch^jrijders bijzonder door
de aanwezigen werd gewa^Berd, laat zich gemak-
kelijk raden.
Konklusie na een middag en avond De Graafschap-
rijders, de klub bekend om zijn organisatorische
kwaliteiten, heeft een zilveren jubileum gevierd die
in alle opzichten uitstekend slaagde en waarover
nog lange tijd in motorsportkringen over zal wor-
den gesproken.

Cafefariagedeelte
van De Posthoorn
werd verbouwd

Cafetaria De Posthoorn
onderging een ingrijpende
verbouwing in de keuken.
Door aanschaf van een
groter fornuis kan men nu
sneller werken en nog
beter kwaliteit brengen.
Ook de entree van de
automatiek is geheel
veranderd. Als men nu
binnenkomt ziet men een
koeling waar de lekkere
hapjes smakelijk uitgestald
zijn. Alles doet erg fris en
leuk aan. Echt om zo even
binnen te wippen. Wij
wensen de fam. Meenink
veel succes.

Jaarvergadering
Op 29 april j.l. hield volleybalvereniging Dash haar
jaarlijkse ledenvergadering in het Jeugdcentrum.
In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter,
H. B. G. v. d. Sligte, het afgelopen jaar. De vereni-
ging kan volgens hem terugzien op een succesvol
jaar, vooral wat de dames betreft. Het eerste dames-
team wist in het eerste jaar dat ze in de landelijke
competitie spelen een vijfde plaats te bereiken, wat
een knappe prestatie is. Ook de andere teams wis-
ten zich in hun klasse in de distriktscompetitie te
handhaven. In de jeugdafdeling mogen we ook te-
vreden zijn, daar het meisjes juniorenteam A vrij-
wel zeker is van het kampioenschap.
Maar ook op niet sportgebied heeft Dash genoeg
van zich laten horen, denk eens aan de Dash-Doe-
Maar-Raak-Dag kort geleden, die een groot succes
werd.
De jaarverslagen van de secretaris en penningmees-
ter werden door de vergadering goedgekeurd. In de
bestuurssamenstelling kwamen enige wijzigingen.
De heren D. Krol (secretaris) en H. van Houte had-
den te kennen gegeven als bestuurslid te willen be-
danken wegens drukke werkzaamheden. Als nieuwe
leden werden gekozen: mej. K. Balvert, mej. W.
Heuvelink, de heer H. Janssen. De heer H. v. d.
Siigte werd herkozen als voorzitter, mevr. G. Smit-

Dijkman als lid, terwijl mevr. M. Aartsen-den Har-
der tot secretaresse werd gekozen.
De voorzitter dankte de scheidende leden voor het
vele werk, dat ze voor de vereniging hebben gedaan
en sprak de hoop uit, dat er met de nieuwe leden
een even prettige samenwerking tot stand mag ko-
men. Na de rondvraag sloot de voorzitter de ver-
gadering.

Kollekte
In de week van 19 tot 24 mei a.s. wordt weer de
jaarlijkse kollekte gehouden voor het werk van bo-
vengenoemde instellingen.

Bestrijding tuberculose in Nederland
Dat de bestrijding van de tuberculose in Nederland
nog geen overbodige zaak is, kan duidelijk zijn aan
de ongeveer 2500 nieuwe gevallen die thans nog per
jaar voorkomen. Ook de controle op circa 150.000
personen die jaarlijks de consultatiebureaus één-
maal of tweemaal moeten bezoeken, wegens een
verhoogd risico ten aanzien van deze ziekte, spreekt
duidelijke taal. Daarom is het een verheugende zaak
dat „Zonnegloren" de bestrijding van de tubercu-
lose ook in deze tijd onverminderd voortzet. Een
taak die gaarne en met grote bereidwilligheid wordt
vervuld, maar waar wij van weten, dat het finan-

cieel en economisch niet gemakkelijk is.

Bestrijding tuberculose in het buitenland
„Sonnevanck" bestrijdt de tuberculose in Mali, Zam-
bia, Indonesië en Botswana. Voor hen die enigszins
met de leefwijze en gewoonten van de inwoners van
deze landen bekend zijn, zal het duidelijk zijn, dat
hier een geweldige taak wacht.
De verwachting van hen die deze kollekte voor bei-
de instellingen in onze gemeente verzorgen^ is dan
ook dit jaar - wat de opbrengst betreft - zeer hoog
gespannen. Begrijpelijk en terecht! Stel daarom de
kollektanten wanneer zijn bij u aankloppen voor
deze goede zaken, niet teleur!

Bejaardensoos
In zaal Schoenaker op de Kranenburg kwam de Be-
jaardensoos Kranenburg voor de laatste maal van
dit seizoen bijeen. Er was een goede belangstelling;
door de bejaarden werden allerlei gezelschapsspelen
gedaan als bingospel, kaarten enz. Verder was er
voor elk wat wils. De Bejaardensoos Kranenburg
die in de afgelopen wintermaanden elke maand bij-
eenkwam, hoopt in september weer te starten. Het
bestuur hoopt dan op een nog grotere deelname
van bejaarden uit Kranenburg en omgeving.

Huurders protesteren
On der de leuze „Bruin blijft Bruin" hebben een
groot aantal bewoners/huurders van de Mispel-
kampsdijk, Het Kerspel e.a. tijdens een felle pro-
test-aktie bij de woningbouwvereniging Thuis Best
ernstige bezwaren naar voren gebracht tegen het
zwart-wit schilderen van de door hen bewoonde
huizen.
Onder andere via een handtekeningen-aktie protes-
teerden zij met klem tegen het feit, dat voornoem-
de panden „die in verschillende tinten bruin ge-
beitst zijn", geschilderd wbrden in andere kleuren.
Deze kleuren stemden hun inziens niet overeen met
de bouwstijl van voornoemde woningen. De huur-
ders zijn namelijk unaniem van mening dat de tot
nu toe aanwezige kleuren bruin gehandhaafd moe-
ten blijven, om reden dat:

a. deze kleuren zeer goed passen in de bouwstijl
der huizen;

b. deze kleuren zeer goed overeenkomen met de
kleur steen waarvan de huizen zijn opgetrokken;

c. lichte (witte) raamkozijnen die in de buurt, of
onder (eike)bomen staan (hetgeen het geval is
aan de Mispelkampdijk) 's zomers snel zwart
worden en daarna niet meer schoon te krijgen
zijn;

d. er in enkele gevallen bij de aanschaf van een
bepaalde tint vitrage is uitgegaan van de beide
kleuren bruin, terwijl diezelfde tint bepaald zou
misstaan bij de kleur (gebroken) wit;

e. de betreffende huizen, die in de landelijke sfeer
zijn opgetrokken, na het verven met de „nieu-
we" kleuren de indruk geven onderdeel uit te
maken van de „massabouw! zoals deze op vele
plaatsen is te zien".

Inmiddels heeft de woningbouwvereniging Thuis
Best opdracht gegeven om het reeds begonnen
schilderwerk voorlopig te staken, in afwachting van
de bijeenkomst van huurders en woningbouwver-
eniging.
Teneinde met elkaar in overleg te kunnen treden
en te discussiëren werd deze bijeenkomst inmiddels
belegd in 't Jeugdcentrum, waar ruim dertig huur-
ders benevens een vijftal bestuursleden van Thuis
Best aanwezig waren.
Thuis Best voorzitter W. Lichtenberg zette uiteen
wat de reden was geweest om de voornoemde huizen
in andere kleuren te gaan schilderen. Dit was ge-
beurd op advies van deskundigen, men beoogde
onder meer hierdoor een verlaging van onderhouds-
kosten. „Wij mogen maar een bepaald percentage
besteden voor het onderhoud en hebben hiernaar
gehandeld," aldus de voorzitter. De bepaalde kleu-
renschakering die nu gebruikt was, was binnen het
bestuur behandeld. Het is een kwestie van kleur en
smaak. „Wij hebben gemeend een beleid te moe-
ten voeren binnen de ons toegestane normen, ten
genoegen tevens van de bewoners volgens advies van
deskundigen."
Namens de opposanten voerde de heer Terpstra
het woord - hierbij druk gebruik makend van een
uit een schilderskwast gecreerde voorzittershamer.
Hij haalde onder meer art. 6 lid c van het huur-
contract aan dat de huurder een „rustig woonge-
not" beloofde. Met deze „rust" was het gedaan toen
men de vele mannen in witte overalls met ladders
en kwasten zag komen. Ook de heer Ter Steege,
een der initiatiefnemers van de protest-aktie, wees
er op dat het zijns inziens toch geen problemen kon
geven als men de verf die reeds gekocht zou zijn,
kon ruilen. „Zoals het nu is lijkt het meer op Stap-
horst, daar is alles blauw en wit, hier zwart-wit. ."
De huurders wezen het woningbouwbestuur er op
dat zij daarentegen ook niet van tevoren in kennis
waren gesteld. Men had dan voortijdig overleg kun-
nen plegen. Nadat van weerszijden de voor- en na-
delen terdege onder de loupe waren genomen kwam
men tot een voorlopige oplossing.
Besloten werd om de woningen op Het Kerspel,
waarmee reeds begonnen was, af te schilderen. Ten
aanzien van de woningen aan de Mispelkampdijk
zal nader contact met de schilder worden opgeno-
men. Getracht zal worden in overleg met het schil-
dersbedrijf - zonder al te veel financiële konsekwen-
ties - uit de beschikbare kleurschakeringen toch die
kleuren te vinden die enigszins de kleur benaderen,
die door de bewoners wordt gevraagd. Zowel voor
de huurders als de woningbouwcommissie vond men
dit een aanvaardbare oplossing. Het bestuur van
Thuis Best zegde toe om in het vervolg bij drasti-
sche verandering, zoals in dit geval, eerder contact
met de huurder zal opnemen. Op korte termijn zal
aan de opposanten de uitslag van de te nemen maat-
regelen worden bekend gemaakt.

De heer Terpstra was blij dat men dit in onderling
goed overleg had kunnen bereiken en overhandigde
tenslotte, als dank voor deze prettige oplossing de
„voorzittershamer" van de aktie „Bruin blijf Bruin".

Openb. speelgelegenheid
Er bestaat een mogelijkheid dat er binnenkort een
openbare speelgelegenheid kan worden opgericht
voor de jeugd van Kranenburg. Uitgaande van de
buurtvereniging Kranenburgs Belang werd in zaal
Schoenaker een vergadering voor geïnteresseerden
belegd. Namens de Speeltuinvereniging Vorden
was mevrouw Tolkamp-Groot Kormelink aanwezig,
die een uiteenzetting gaf over het doel en werk der
speeltuinvereniging. Deze heeft in verschillende wij-
ken van het dorp als plan Boonk, plan Zuid al
speelgelegenheden opgericht.
Met behulp van gemeentelijke subsidie bestaat nu
de mogelijkheid dit ook op de Kranenburg te reali-
seren. Er is al een terrein aanwezig, terwijl er - ge-
zien de belangstelling voor deze vergadering - in-
teresse genoeg schijnt. Er is een werkgroep in het
leven geroepen te weten de heren Mar. Hartman,
Joh. Huitink, de heren Berendsen en Fleming, die
de interesse van de buurtbewoners zal polsen, zodat
men eventueel binnenkort kan starten.
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Uw specialist:

P. Bakker Lochem

zacht maar toch smakelijk - geen 7,90 per
Verder keuze uit plm. 25 soorten natuurgerijpte

6.95
HOLLANDSE KAAS

KERSVERSE ROOMBOTER per pakje 1,75

Let op ons vignet,

kenmerk voor:

* KWALITEIT

* VAKMANSCHAP

* LAGE PRIJZEN Hdlandlfaasccntrum
SPECIALISTEN IN KAAS

Verhuisd:
van Ruurloseweg 17,
Vorden, naar
De Wehme, kamer
141, tel. 1696, Vorden

mevr. Spijker
Te koop: plm. 3 ha kuil-
gras, ook in gedeelten.
Briefjes in te leveren tot
zaterdag 17 mei tot 14.00
uur. H. Smeenk, Lankhor-
sterstraat 12, Roodheuvel,
Wtichmond.

Te koop: meisjesfiets, Ift.
plm. 8 jaar. H. van Bra-
merenstraat 16, Vorden.

Toneelver. „Krato"
Zaterdag 17 mei opvoe-
ring van het blijspel „Drie
is te veel". Aanv. 20.00 u.
in zaal Schoenaker, Kra-
nenburg.

Te koop: een zeer mooie,
2 jaar oude, 4-pers. bun-
galowtent. Prijs ƒ 100,—.
Te bevragen vanaf zater-
dagmorgen 7 uur bij Het
Elshof 10, Vorden.

Wie heeft onze zwangere,
Cyprische poes gezien?
Sinds 2 mei verdwenen.
Van Burk, Beatrixlaan 14,
Vorden, tel. 1732.

Toneelvef. „Krato"
Zaterdag 17 mei opvoe-
ring van het blijspel „Drie
is te veel". Aanv. 20.00 u.
in zaal Schoenaker, Kra-
nenburg.

Wegens beëindigen van
ons bedrijf te koop: l
meelkist en l melkkar.
Wed. G. J. Nijenhuis-
Menkhorst, Hengelose-
weg 11, Vorden.

Vermist: driewielertje,
kleur zwart en rood.
Schmitz, De Haar 20,
Vorden.

Te koop in goede staat
verkerend bankstel; apar-
te losse bank en tafeltje.
Almenseweg 26, Vorden.

Te koop: eetaardappelen
Suprise, ƒ 12,— per mud.
J. Berenpas, Mosselseweg
5, Vorden.

Te koop: acacia rikpos-
ten; broedeieren van
Goudfazanten en Tine
Brosesfazant en van div.
kippen en krielen soor-
ten; tevens krielen te
koop. H. Doornink, Van
Lennepweg 4, Vorden, na
5 uur.

Te koop: g.o.h. Opel Ka-
dett. Van Gelreweg 14,
Vorden, na 18.00 uur.

Aangeb. 3-kamer flat Den
Haag, huur ƒ 127,— p.m.
voor 3- of 4-kamer won.
te Vorden of omstr. Hoge-
re huur geen bezwaar. Br.
Dieverstr. 29, Den Haag,
of tel. 070-291814.

Te koop: Wolf elektr.
grasmaaier. Model Kabel-
fix, met zelfoprollende
kabel, kompleet met gras-
vangkorf. Nieuw ca.
ƒ 950,— (met nieuwe mes-
sen) ƒ 350,-. Na 19.00 uur
05752-1580.

Gevraagd: aardbeienpluk-
kers. H. Weènk, Schutte-
straat 12, Vorden.

kostuums voor alte "mode-gezindteo'!
Bent u alternatief gezind ?

Kom naar ons en u krijgt volledig uw zin.
Bent u daarentegen"klassiek"gezind ? Dan krijgt ook i uw zin

Wij hebben kostuums voor "alle mode-gezindten

Optijd en bijdetijd
zó repareert VREDEGOOR ook
uw dure Hi-Fi, kleuren^t.v. etc.

Dinsdags en vrijdags komen wij
ook in

Vorden, Hengelo en
Keyenborg
Zelf brengen scheelt u tijd en geldl
Een realist belt meteen de vak-
specialist!

Vredesoor
STEENDEREN
tegenover Gemeentehuis
Telefoon 05755-377

Hi-Fi- en Video speciaal-
zaak

IcKtiel en mode
/choolclermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Foor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de n»odekleuren, water- en wind-
dicht, Ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en Sporthandel

tteedt ictltnfftndl

Zutphensewep - Vorden

Uw vakman bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenaeweg 13 - V»rden - Telefoon 05752.1384

opleuering
altijd

op tijd!

BOUWBEDRIJF
AJEIM BRIIMKE £

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

HET IS TIJD OM OP TE STAAN !
U wordt uitgenodigd voor de samenkomsten
in de tentkerk van de Nederlandse Volkszen-
ding („De Roepstem")

Wanneer:
Dinsdag 20 mei tot vrijdag 23 mei
1975

Waar:
Vorden, de Bleek

Begin der samenkomsten om 20.00 uur.
Elke middag om 16.50 uur een speciale
kindersamenkomst.
Muzikale medewerking: Chr. Gem. Zangkoor

JEZUS CHRISTUS ROEPT:
KOM EN VOLG MU NA l

-ie nergens
De Grote Trend in mannenmode, heel dicht

in de buurt, gewoon bij ons:

VORDEN-TEL (05752) 13 81

Pinksteraanbieding

SPENCERS
dames en heren, uni en
gedessin. alle maten

15,-
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK

NUTSFLORALIA
Uitreiking stekplanten voor
volwassenen
Streptocarpus en
bladbegonia samen voor . . 1,75

Opgave bij: mevr. Boesveld, Het
Wiemelink 67, tel. 1743; mevr.
Groot Bramel, Ruurloseweg 12,
tel. 1351; mevr. Hesselink, Molen-
weg 15, tel. 1555.

Uitreiking donderdag 22 mei a.s. bij Hove-
niersbedrijf Kettelerij, Zutphenseweg,
van 14.30-15.30 uur.

Voor de schoolkinderen fuchsia en
begonia samen voor 1,50
Deze worden 22 mei op de scholen uitgereikt.

'

NÜTS-BABYSITCENTRALE
Van 19 mei tot en met 3 juni

wordt de babysit-centrale waarge-

nomen door mevrouw Stertefeld,

Het Molenblick 4, telefoon 1897.

KINDER T-SHIRTS
diverse kleuren en maten

8,95
Uw zaak:

WONINGINRICHTING.
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Kompleet
voorgemonteerd
snel en zonder

problemen aan te
brengen.

Maak van Uw balkon
of terras een

tweede woonruimte
Overleg, Leveren,

Montage

interieurverzorging

wim polman b.v.
Vorden, Dorpsstraat 22, telefoon 05752-1314

Warnsveld, Rijksstr.weg 108, tel. 05750-17332



Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van ons
dochtertje

SANDRA

Jan en
Willemien Visschers

Vorden, 27 april 1975
Galgengöorweg 6

Langs deze weg willen wij
allen bedanken voor de
felicitaties en cadeaus bij
ons 40-jarig huwelijk ont-
vangen.

Fam. W. Nieuwenhuis-
Janssen

Vorden, mei 1975
Het Hoge 19

Voor de vele prachtige
bloemen, cadeaux en ge-
lukwensen, die ik bij mijn
80ste verjaardag mocht
ontvangen, betuig ik hier-
bij mijn hartelijke dank.
Het was voor mij een on-
vergetelijke dag.

A. Gatacre-de Stuers

„de Wiersse", Vorden
mei 1975

Toneelver. „Krato"
Zaterdag 17 mei opvoe-
ring van het blijspel „Drie
is te veel". Aanv. 20.00 u.
in zaal Schoenaker, Kra-
nenburg.

Wie gaaf er 7 juni
mee kegelen en dan-
sen

met de Deldense
buurtver. naar
Haaksbergen?

Opgave voor 20 mei i.v.m.
busreservering bij Gerrit
Rossel, tel. 1439.

Verhuisd: P. de Rijk
oud adres:
Clauslaan 21, Vorden

Nieuw adres:
Bejaardentehuis
„De Bleyke",
Hengelo (Gld.)

6 overjarige en min of
meer beschadigde kinder-
fietsen in diverse maten
voor spec. prijs; l Peu-
geot bromfiets, nieuw
overjarig; l Puch scyhun-
ter, overjarig; l Solex,
even gebruikt; l jongens-
fiets 7-10 jr.; kidfiets 5-8
j r.; High racer 7-10 jr.,
Gazelle mini fiets

Fweewielerbedrijf
TRAGTER
Zutphenseweg . Vorden

Vanaf dinsdag 20 mei
t.m. maandag 26 mei is

doker
Van Tongeren
afwezig

De praktijk wordt waarge-
nomen door dr. Van der
Bijl.

Het juiste en
goedkoopste adres
voor al uw

vloerbedekking

en

woningtextiel

TAPIJTHAL
T HOGE VORDEN

't Hoge 32 - Tel. 05752-
1486

U kunt bij ons

terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KUftZ
Industrieweg 5 . Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Oalléestr.

PIJPROKEN
M ANNENWERK!

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tri. 1553

Ge tro u wd :

JAN DEE

en

JANNY ESKES

Alpen a.d. Rijn, 9 mei 1975
Vliestroom 207

RIEKI HELMINK

De opening van „'t Pantoffeltje" was voor ons
een onvergetelijke dag.

Bedankt voor uw hartelijke felicitaties, de zee
van bloemen en de cadeaus.

Vorden, mei 1975

HANS KUP

en

geven u hierbij kennis van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king zal plaatsvinden op vrijdag 16 mei
a.s. om 14.00 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

Hierna volgt de kerkelijke inzegening
om 14.30 uur in de St. Willibrorduskerk
te Wichmond.

Doetinchem - Vorden, mei 1975
Primulastraat 7, Doetinchem
Rondweg 4, Vorden

Dagadres: zaal „Schoenaker" in de Kra-
nenburg.

Receptie van 16.50-17.30 uur.
Toekomstig adres:
Het Elshof 10 te Vorden

25 jaar getrouwd.
25-jarig ambtsjubileum als schoolhoofd.

Dit hopen we samen met onze kinderen
te vieren op zaterdag 24 mei a.s.
Receptie in zaal Smit van 3-5 uur.

G. W. BRINKMAN
M. A. BRINKMAN-DE VRIES

Vorden, mei 1975
Zutphenseweg 66

Heden is van ons heengegaan mijn lieve
vrouw en onze zorgzame moeder en oma

GEERTRUIDA HENDRIKA
JOHANNA GOTINK-HARMSEN

op de leeftijd van 90 jaar.

H. J. Gotink
M. G. Klein Brinke-

Gotink
G. Th. Greup^Gotink
D. M. T. Greup
en kleinkinderen

Vorden, 7 mei 1975
Beatrixlaan 8

De teraardebestelling heeft inmiddels plaats-
gehad.

Dankbaar voor wat hij zo'n geruime tijd voor
ons heeft betekend, is nu toch in alle rust van
ons heengegaan onze lieve vader, groot- en
overgrootvader

ALBERT GROTENHUIJS

weduwnaar van G. J. Lenderink

op de leeftijd van 89 jaar.

W. A. Norde-Grotenhuijs
Joh. Norde
J. A. Jansen^Grotenhuijs
G. M. Jansen
A. L. Grotenhuijs
R. M. Grotenhuijs-Boers
Klein- en achter-
kleinkinderen

Vorden, 10 mei 1975
Burg. Galléestraat 10

De teraardebestelling heeft inmiddels plaats-
gehad.

DANK - HARTELIJK DANK I !

Dank aan onze medewerkenden, die zich
zo voor de volle 100% hebben ingezet.
Dank aan de beide muziekverenigingen
die zo spontaan bereid waren voor ons
op te treden.
Dank aan de Vordense Wjinkeliers, die
ons ook nu weer zo fantastisch hebben
gesteund.

Dank aan al onze trouwe vrienden, die
zo gul hebben bijgedragen en ons werk
steeds met hun belangstelling steunen.

Dank aan ieder die er aan heeft mee-
gewerkt om de dag van de verpleging
tot zo'n geweldig succes te maken.

Verpleeginrichting
Huize „Het Enzerinck"

Voor speciale

TAPIJT-
AANBIEDINGEN
zie onze tapijtshowroom

WOMiNGINRJCHTiNG
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Kijk „ERRES"
STAAT VOOR ZEKERHEID
Een Erres wasautomaat met

Extra Pinksterverkoop

Modecentrum
Teunissen Ruurlo
Speciale aanbiedingen 3 dagen lang

DAMESPANTALONS nu 20% korting

POPLIN JASJES EN COATS
nu 19,50 39f50 49,50

BROEKPAKKEN nu 49,50

DENIMPAKKEN 55,00

SPENCERS kinderen 5,00
dames 10,00

T-SHIRTS diverse kleuren
maten 116/164 nu 5,50

KINDERTRUITJES 5,00 7,50

Let wel:
zaterdag

deze aktie geldt alleen donderdag, vrijdag en
a.s.

Modecentrum
TEUNISSEN
Ruurlo

Twaalf wasprogramma's
Drie aparte wasmiddelbakjes
Autom. waterhoogteregeling
Centrifuge is uitsohakelbaar
Deur, droogkook en motor-
beveiliging
Draairitme past zich aan
Spoelstop bij fijne was
Thermische besturing
Geschikt voor inbouw
Eenvoudige bediening

3E PRIJS
nu tijdelijk van 949,- voor 749,-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

weide gang

Aparte
bruidsreportages

vakkundig

uitgevoerd

door:

Foto Hans Temmink
Spalstraat 10 - Hengelo - Tel. 05753-2386

Zomerbiks vult alle tekorten
van het grasrantsoen aan en brengt
daardoor uw melkvee aan de top van

hun melkproduktie.
Dus NU Zomerbiks bij voeren, anders

gaat 't u produktie (geld) kosten.

Elke dag wachten
kost méér geld.

Stap daarom
vandaag nog naar

uw handelaar.

voert tot winst l
VERKRIJGBAAR BIJ

FA. J.&G. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond (05754) 270

Pinksteren ontvangt u voor

elke volgeplakte oranje zegelkaart

GEEN f 2,50 MAAR f 3,50



DAMESPULLS
lange mouw,
in alle kleuren
vanaf 12,95

LAMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden

Te koop gevraagd:

kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van
Dolphijn
Reeds vanaf ƒ 200,-
in kleur

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

Voordelige
dameskonfektie
koopt u bij de
grote matenspecialist
KONFEKTIEBEDRIJF

AMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden

Indien nodig maken wij
naar maat. Keuze uit meer
dan 100 modellen.

Te koop: kinderwagen
groen/wit met matras,
wandelwagen opvouwb.,
stevige box inklapbaar,
wieg met matras, kleuter-
ledikant met matras,
elektr. flessen- en potjes-
warmer, baby-uitzet, Solex
brommer. Dorpsstraat 15,
Vorden, tussen 6 en 8 uur
's avonds.

Te koop: auto, merk
Ascona, bj. 1975. H. Ban-
nink, Barchemseweg 63,
Ruurlo.

Voor grote sortering
ZOMERSTOFFEN

naar

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE

Zutphenseweg 2 _ Vorden
Telefoon 2219

Te koop: l salontafel
smeedijzer met marmer
blad; l wandelwagen
hoog model; heren leren
jas 7/8 maat 52-54. Sarink-
kamp 14, Vorden, tel.
05752-2144.
^«•B^—î ^^^—^—^^^—^^—^^^—•——^ ,*

Jongeman van 23 jaar
zoekt kamers. Tel. 08338-
1398 na 6 uur 's avonds.

Toneelver. „Krato"
Zaterdag 17 mei opvoe-
ring van het blijspel „Drie
is te veel". Aanv. 20.00 u.
in zaal Schoenaker, Kra-
nenburg.

Paardrijlessen „De Hes-
senkamp", Kerkhoflaan,
Vorden, tel. 05752-1736.

Gelijk als in 1973, toen wij ook met modestoffen de
verkoop begonnen, zo gaan wij nu ook na de vernie-
tigende brand, opnieuw met modestoffen van start!

LET OP, DAAR GAAT IE ! ! ! VANAF DONDERDAG 15 MEI OM 9 UUR

NOOD-VERKOOP
Terlenka Uni
per meter vanaf \f Jlll

Diolen Loft
per meter vanaf 14 ïf U

Denims
per meter vanaf jl MII

Jersey
per meter vanaf Jl jlïl

Corduroy
per meter vanaf W SlU

Voeringen
per meter vanaf

OPENINGSTIJDEN
Maandagmiddag 13 — 17 uur

Dinsdag t.e.m. zaterdag

9.00 — 17 uur

Vrijdagavond

KOOPAVOND

Woensdag gesloten

Damesjacks
in KATOEN en TERLENKA
vanaf

Kinderjacks
maten 116—174
diverse kleuren en modellen
vanaf

29,50

19,50
Jongens pantalons
in diverse kwaliteiten
vanaf

Coupons

J ,

Halve prijzen

STOFFENMAGAZIJN

SPOORSTRAAT 2 — RUURLO

Inter-styte

maken we uw gordijnen.
Maar u moet ze eerst wel
komen uitkiezen. Da's niet zo
moeilijk (of misschien tóch
wel) want de keuze is
ongelofelijk groot.
Wij helpen u echter graag
en... goed advies Is een van
onze sterkste kanten.

m
inter-style

VORDEN, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

'signatuur van beter woonkomfort
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108

Tel. 05750-17332

EN TOCH . . IS

e tuit
ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vo»-*-n - Telefoon 05752-1514

NU IS HET WEER TIJD

VOOR UW TUIN

Wij zijn weer ruim gesorteerd in
alle soorten

perkplanten
Tevens geraniums, fuchsias,
tomaten-, kool- en slaplanten

nergens zo goedkoop

W. Hubers
BAAK (bij de kerk) - Telefoon 05754-406

Ook voor handelaren - Lege fust meebrengen

Bakker, wat bak je me nou !

TARVO
MOUTBROOD
lekker en gezond

Uw warme bakker

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Voor uw ouforij/essen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hllferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedryf A. G. ïragter, tel. 1256

conto n i» i £
Hengelo <gid>
tel.O5753~1461

DANSEN
maandag 19 mei

DE

MUSKETIERS

Grandioze Weikoopjes
•r** ' f i • • r^ * *

Thuis, op vakantie,
Indeweekends.Uw
In- en uitklapbare
Piccolo tuinstoel
reist meel Een zonnige licht-
gewicht zetel met vrolijk
bloemdessin, met armsteunen van wit kunststof en
met een pico bello Welkoop-prijsje . ,j0 --
van f 23,25 voor T IO.5U

Tijd voor tuinieren
(inhuis.opbalcon,
in de tuin)

Bloembakken
voor binnen en bulten van
eternit, hout en plastic;
in vele vormen, maten en
kleuren én... van* * w

tot
f45.-

Primo potgrond
5,10,45 en 80. liter

Bescherm U w planten zó:
. . tegen

insecten in Uw tuin en op Uw
kamerplanten f o QQ

Lüxan plant-pin
Veflig en effectief tegen'
spint, luis, e.d.; eenvoudig
toe te passen. Per - - _A
kaart è 20 staafjes T 4.50
Koperoxychloride
tegen meeldauw , o nc
in rozen T O.Uo
Bestrijd
Uw gazononkruid zó:
Dicamix r f 3.75
bestaande gazons
Certrol-Avpor f 2.25
't pas ingezaaide gazon^^ ^^ t puo 11 lyc^.aa.iuc ya^-vii

WCllt00|l goed voordelig...voor iedereen

Cf

Kwiek Uw hele was droog
met de lichte maar
onverwoestbare

Kwikkie droogmolen
van aluminium. x-rn
40 of 50 m v.a. I 79.-

HENGELO-G Spalstraat 37. LINDE Ruurloseweg 120• RUURLO Stationsstraat 14
VORDEN Stationsweg 20

t/aar tulnenthouslasten, diorenvrionden,
doe-het-zelvers en land- on tuinbouwers
hun hart kunnen ophalen.

12940
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NIEUWS
VAN DE
KERKEN

Ook in de Hervormde dorpskerk zal het Pinkster-
feest in verschillende kerkdiensten gevierd worden.
Zo is er op de Ie Pinkster dag (a.s. zondag 18 mei)
's morgens de Pinksterjubel, het Pinksterfeest-voor-
jong-enoud. Deze vroegdienst wordt gehouden in
samenwerking met de kinderen van de Zondags-
school in het dorp en in Medler-Linde. De kinde-
ren van de Zondagsscholen worden een kwartier
voor aanvang in De Voorde verwacht.
Aan deze Pinksterjubel hopen mee te werken: de
Kindercantorij samen met de zanggroep van de
Medlerschool onder leiding van mevr. Hazekamp-
Aalpoel, de heren Dimmendaal en Wullink (trom-
petten), Hans en Monique Denkers en Gijs van
Schoonhoven (trompetten en orgel). Jong en oud,
iedereen is hartelijk welkom in deze Pinksterjubel.

GEZAMENLIJKE PINKSTERDIENST
Op de 2e Piuvkstordag (a.s. maandag 19 mei) wordt
er 's morgens een gezamenlijke Pinksterdienst ge-
houden van de Gereformeerde- en Hervormde kerk.
Ook deze dienst zal p laa tsvinden in de Herv. dorps-
kerk. Iedereen is er hartelijk welkom. Trompettist
in deze dienst is Philip Pelgrum. (Zie de adverten-
tie in dit blad).

KOFFIE NA DE PINKSTERDIENST
Voor gemeenteleden, gasten en vakantiegangers/
sters zal er na de Pinkst-erdienst koff ie geserveerd
worden in ,,De Voorde". Dat zal ook gebeuren in de
zomertijd, de vakantietijd (midden juni tot midden
augustus). Dames van de Hervormde diaconie, sa-
men met dames uit de gemeente, verzorgen dit
vriendelijk gebaar na de kerkdienst. Het wordt door
gasten altijd bijzonder gewaardeerd.

Hondenrally geslaagd
Onder de vele evenementen, die er op Hemelvaarts-
dag plaatshebben neemt de traditionele Honden-
rally van de Vordense Honden Club een bijzondere
plaats in. De VHC had ook ditmaal niet te klagen
over gebrek aan belangstelling. Men had „vele sla-
pende honden wakker gemaakt" en reeds in de mor-
genuren arriveerden de deelnemers aan de start bij
café Schoenaker op de Kranenburg.
De tocht ging achter langs de r.k. basisschool door
de Ganzesteeg langs „Het Bokslag", boswachter As-
sink, richting Wildenborchseweg en via het land-
goed Kamphuizen. Bij de boerderij „Het Lange
End" van de fam. Pardijs werd een half uur rust
gehouden. Onderweg en bij de rust moesten de deel-
nemers een aantal vragen op hondengebied beant-
woorden, waarbij een maximum van zestig punten
kon worden behaald. De route leidde hierna via het
zwembad, sportveld en langs de boerderij „Meulen-
brugge" weer naar de finish bij café Schoenaker.
Van de deelnemers - sommigen hadden hun hele
familie meegenomen - waren er velen, die de tocht
binnen de drie uur uitliepen. De regen, die in de
middag begon te vallen was gelukkig geen spelbre-
ker. Tegen vijf uur maakte de VHC-voorzitter, de
heer Hesselink, de uitslag bekend. Hij wees op het
gunstige weer, waardoor men - in tegenstelling tot
1973 toen de regen „met bakken" uit de lucht viel -
nu wel de prijzen en bekers kon uitreiken. Hij
bracht dank aan alle deelnemers, sommigen van
heel ver, en speciaal aan de familie Pardijs, Het
Lange End, die hun boerderij en erf beschikbaar
stelden voor de rustpauze.
Omdat er zeven deelnemers waren met een maxi-
maal aantal winstpunten van 60, moest er worden
geloot. De hoofdprijs, een wisselbeker, kwam zo-
doende in bezit van de fam. G. Schot uit Lochem
met de 10-jarige reu „Wallie" (Labrador/Retriever).
De wisselbeker van de Vordense Honden Club voor
eigen leden werd gewonnen door mevrouw Bijlsma,
Vorden, met „Monkey v. d. Meywey".
In de jeugdklasse viel de eerste prijs (na loting) ten
deel aan Bert Kornegoor, Vorden.

Dag van de verpleging
Na gestart te zijn met een oliebollen-aktie, gesteund
door de muziekvereniging Sursus Corda, begon de
verpleeginrichting Huize Het Enzerinck op het ter-
rein van Villa N nova zaterdag j.l. de viering van de
Dag van de Verpleging.
De rommelmarkt ondervond direct al zo veel be-
langstellen, dat reeds vóór het vastgestelde uur met
de verkoop moest worden begonnen. Na een paar
uur waren de meeste artikelen verdwenen en was
er een goed begin gemaakt. Ook de verkoop van
oude grammofoonplaten en pockets verliep boven
verwachting, terwijl de dames di-e de verkoop van
oude kleding op zich hadden genomen, op sommige
momenten handen tekort kwamen om een ieder te
kunnen helpen. De kraampjes met hapjes en drank-
jes vonden een eet- en drinklustige schare afnemers.
De verkoop van door de bewoners vervaardigde ar-
tikelen verliep zoals gewoonlijk zeer goed en het
bloemenkraampje was al heel spoedig totaal uitver-
kocht. Het Rad van Avontuur, dat in de loop van
de morgen begon te draaien, met een overvloed aan
prachtige prijzen, gaf ook een goede opbrengst. In
de middag bracht de muziekvereniging Concordia
een serenade voor de drie jubilaressen die reeds 25
jaar op Het Enzerinck worden verzorgd. Zij werden
toegesproken door de heer Ottens en ontvingen een
heel mooi aandenken aan deze dag. Een tiental be-
woners, die er meer dan 10 jaar worden verpleegd,
ontvingen een bloemenhulde, die zeer op prijs werd
gesteld. Namens hun allen bedankte Jelle Dijkstra.

Burgemeester en mevrouw Vunderink gaven bij de-
ze huldiging blijk van hun belangstelling, hetgeen
zeer werd gewaardeerd.
Maandag was het een feestdag voor de bewoners
die werden getrakteerd op speciaal 12 mei gebak.
's Middags werden er allerlei spelletjes gedaan waar
aan werd deelgenomen door al degenen die hiertoe
in staat waren. H-et was een zeer gezellige drukte
in het souterain van Villa Nuova.
De aktiviteiten werden maandagavond besloten met
'n zeer prettige dansavond in zaal Smit. Personeels-
leden vergezeld van hun man of vrouw of hun
vrienden, oud-personeelsleden en vrienden van Het
En/erinck, die er zoals altijd, met zeer velen waren,
zorgden voor een goed gevulde zaal en feesttent en
waren zeer aktief op de dansvloer. The Rytme
Stars verzorgden op de van hun bekende wijze het
muzikale gedeelte. Dank zij het enthousiaste mede-
werken van alle betrokkenen kon de heer Ottens
aan bet einde van de avond bekend maken, dat de
totale aktiviteiten, met het doel een autobusje voor
de bewoners aan te schaffen, het prachtige bedrag
van ƒ 8600,— had opgebracht.

Toneeluitvoering
De nog jonge toneelvereniging KRATO (Kranen-
bui -gs Toneel) zal op zaterdagavond 17 mei a.s. een
uitvoering geven in zaal Schoenaker. Opgevoerd
wordt de klucht „Drie is te veel". De regie is in han-
den van Br. Canutus Schilder.

Jeugdsociëteit
De Stichting Jeugdsociëteit „Vorden", onlangs weer
gestart met haar aktiviteiten, organiseert op Twee-
de Pinksterdag een film-disco-avond in het Jeugd-
centrum. Vertoond zal worden de komedie „Zo ge-
zegd, zo gedaan" met Louis de Funés, na afloop ge-
volgd door een disco-bal.
Binnenkort zal ook het populaire programma „Een
opvallend vrolijk gevarieerde visite" met Kees van
Maasdam vanuit Vorden worden uitgezonden. Meer
nieuws hieromtrent volgt.

l kinderknipbeursje, l bruine want, l portefeuille,
l sportfiets, l portemonnee, l polshorloge, 2 bank-
biljetten, Ierse Setter, l autobuitenspiegel, l dames-
polshorloge, l lipssleut-el, l tasje, l sleuteletui met
3 sleutels, honderiem, l tas, JflBalmatine (hond), l
vouwfiets, (huissleutel, l dubbl^fietstas, l rood kin-
derfietsje.

Gemeentcfüieuws
Ingevolge de Verordening op de kampeerplaatsen
en op de kampeermiddelen is het verboden een toer-
caravan langer dan 48 uur achtereen en onvermin-
derd liet bepaalde daaromtrent in de plaatselijke
voorschriften te parkeren op of aan de openbare
weg. De plaatselijke politie is voornemens hier con-
trole op uit te oefenen.

Voetbal
De uitslagen van het afgelopen weekeind zijn als
volgt: afd. zaterdag: Vorden l—Sp. Dieren l 1 — 1;
Vorden l—Avant i l 1—4; Vorden 2—Oldenkotte l
2—4; afd. zondag: Vorden l—Bredevoort l 2—3.
Afd. zaterdag: Ratti l—Sp. Ambon l 0-0; Ratti l—
Sp. Overwetering l 2—1; afd. zondag: Ratti l—YW
l 3-1.

Wij bakken voor u:

PINKSTERKRONEN
DIVERSE TAARTEN
EN GEBAKSTUKKEN
Specialiteit: zwanehalzen

BANKETBAKKERIJ

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

Stichting
Jeugdsociëteit .Vorden'
2e PINKSTERDAG:

Film- en Disco-avond
aanvang half acht in het
Jeugdcentrum.

Vertoond wordt de film
„Zo gezegd, zo gedaan"
met Louis de Funés

NA AFLOOP DISCOBAL

De beste clubs in leer op
internationaal niveau
Zweeds topontwerp voor
topkomfort. In het beste
rundleer In kombinatie met
prachtig gelamelleerd hout
1094.-
(Leverbaar met hoeker.)

Verrassend gemodelleerde
Club In mollig kwaliteitsleer
Op funktlonele draaivoet.
Dé zltbelevenis van het jaarl
1176.-

Superkomfortabefe zit In puur
leer met een voorgevormde
wengé-coloró voet.
1750.-

Pinkster - aanbieding
Een verrassend mooie, echt leren fauteuil, waarbij het
chroomframe zorgt voor een fijne zit. Pinksterprijs f 495,-

»Inter-style
VORDEN, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

signatuur van beter woonkomfort
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108

Tel. 05750-17332

Te koop gevraagd:

een g.o.h.

vrijstaande woning
in of nabij Vorden.

A. A. M. Overmars
Hoofdstraat 42, Kloosterburen, tel. 05958-372

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat, in verband
met rekonstruktiewerkzaamheden

de Schuttestraat

van vóór de Onsteinseweg tot en met de Zelle-
dijk zal zijn gesloten voor alle verkeer in beide
richtingen van 12 mei 1975 t.m. 24 mei 1975
of zoveel langer of korter als nodig is in ver-
band met de uit te voeren werkzaamheden.
De omleiding via de buurtschappen Linde en
Onstein zal door verkeersborden worden aan-
gegeven.
Vorden, 9 mei 1975.

Burgemeester en Wethouders
van Vorden,

Mr. M. Vunderink,
burgemeester.
J. Drijfhout, secretaris.

DINSDAG 20 MEI
ZIJN ALLE KAPPERS

GESLOTEN

administratiekantoor

HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Hervormde Kerk
TE VORDEN

De Kerkeraad nodigt u hartelijk
uit het PINKSTERFEEST mee te
vieren.

1e Pinksterdag:
8.30 uur: Pinksterjubel, Pinkster-
feest voor jong en oud, m.m.v. de
Zondagsscholen dorp en Medler/
Linde, de Kindercantorij samen
met de Zanggroep Medlerschool,
trompetten (o.a. Hans en Monique
Denkers) en orgel (Gijs van
Schoonhoven).

10.00 uur: De Pinksterdienst. Het
Sacrament van de Doop zal be-
diend worden.
De samenzang zal begeleid worden
door orgel en trompetten (o.a. de
heren Dimmendaal en Wullink).

2e Pinksterdag:
10.00 uur: Gezamenlijke Pinkster-
dienst. Trompettist: Philip Pel-
grum (Almen).

Wij hebben vakantie van
20 mei tot 1 juni

BAKKERIJ VAN GRONINGEN
Dorpsstraat 11 - Vorden



WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039

ASSURANTIE»BUREAU v.d. G.M.v.L
Roermondsplein 20 - Arnhem - Tel. 085 - 422442

„AUTO-RISICO"
TARIEVEN voor verzekering van personenauto's Ingaande 1 december 1973.

Catalogusprijs

t.m. ƒ 5.000,—
t.m. / 7.000,—
t.m. / 9.000,—
t.m. ƒ 11.000,—
t.m. / 13.000,—
t.m. / 15.000 —

W.A.-premie

ƒ 192,—
/ 192,—
/ 192 —
ƒ 228,—
ƒ 228 —
ƒ 264,—

AII-Risks-premie

Land-
bouwers

/ 432,—
ƒ ^rOOj" '" "
/ 504,—
ƒ 576,—
ƒ 624 —
ƒ 768,—

Particulieren
tot 20.000 km

/ 492,—
ƒ 516,—
/ 564,—
/ 636,—
/ 684,—
/ 828 —

Particulieren
boven 20.000 km

ƒ 612,—
ƒ 636,—
ƒ 684,—
/ 756 —
ƒ 804 —
/ 948 —

No-claimkorting na 2 verzeke-
ringsjaren waarin schade-vrij
werd gereden bedraagt:

25 %/u
Indien u bij uw vorige maat-
schappij no-claim korting ge-
noot, zijn vij bereid deze kor-
ting volgens onze normen over
te nemen.

W.A.-dekklng tot ƒ5.000.000,—
Groene kaart gratis.
Gratis extra ongevallen-inzittende-verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen.
Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan.
Pers.auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaccepteerd worden na een keuring, Veilig Ver-
keer Nederland- of veiligheidskeuring A.N.W.B.

ZITDAQ: TE DOETINCHEM: 1e en 3e dinsdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Café Wildenbeest
BORCULO: 1e woensdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Cafó Oldenhof
VORDEN: 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur In café Eskes, Dorpsstraat

2e Pinksterdag

van 11.00 tof 17.00 uur

Grote
meubel-
en tapijtshow

bij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WOONVISIEMEUBEL - KWALITEITSMEUBEL

Van de aanstaande feestdagen maakt u vlees-
dagen met vlees van de

Echte slager
VARKENSHOLLADE
500 gram vanaf

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf
s.v.p. vroegtijdig bestellen

BIEFSTUK
250 gram

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram

AJUINBURGERS
3 stuks

BIEFBURGERS
3 stuks

ROOMSCHIJVEN
3 stuks

KNAKWORSTJES (vers)
3 stuks

498

498
428
568
428
425
298
298
255
150
150
375

Wij hebben voor u ook: kalfsvlees, varkens-
haasjes, lende, roastbeef, fricandeau, karbona-
de, verse worst enz.

Ook verzorgen wij graag voor u een feestelijke
fondue-schotel. En voor een gemakkelijke en
heerlijke maaltijd onze eigengemaakte nasi en
bami.

Speciale aanbiedingen voor de boterham:

100 gram HAM 0,89
100 gram GEKOOKTE TONG 1r25
150 gram PALINGWORST 0,98
150 gram PEKELVLEES 1,48
150 gram BOTERHAM WORST 0,89
250 gram GEKOOKTE WORST 1,40
250 gram LEVERWORST 1,29
(de laatste 2 aanbiedingen zijn eigen fabrikaat
en worden aan stuk verkocht)

En nog vele andere specialiteiten

Slagerjj Vlogman

BOUWBOND NW
Inlevering vakantiebonnen

op vrijdag 23 mei 's avonds van
19.00 tot 20.30 uur.
Bonnen moeten geteld en ingevuik
in het boekje staan. ^F

De plaatselijke vertegenwoordiger:
G. J. Voorhorst, B. v. Hackfortweg 8, Vorden.

FRICANDELLEN (vers)
3 stuks

HAANTJES
per stuk ..

Nieuwstad Vorden Telef. 1321

BOUWBOND NKV
Afdeling Vorden

Zomerinwisseling
Inleveren vakantiezegels vindt
plaats vrijdagavond 16 mei in zaal
Schoenaker van 19.00-21.30 uur en
19 mei van 19.00-21.30 uur aan de
Smidsstraat 10.

Plaatselijke vertegenwoordiger

VLAM
ATTENT
Aktte voor Goed OM Georu*

Ook bij gasapparaten
openheid in de schoorsteen;

verbrandingsgassen
moeten ongehinderd naar

buiten kunnen.
Voor Inlichtingen:

N.Y. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35, Zutphen - Afdeling voorlichting: telefoon 05750-10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak.

BOUWBOND CNV
Afdeling Vorden

Inlevering vakantiezegels
a.s. dinsdag 20 mei en woensdag
21 mei van 19.00 tot 21.00 uur,
/utphenseweg 48, Vorden.

Plaatselijke vertegenwoordiger

UIT l
GOED VOOR U!

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

de Rabobank
licht uw verzekering
GRATIS &GRONDIG door

Onze verzekerings-deskundigen
zijn onafhankelijk, dus objektief.

Rabobank S
de bank voor iedereen

Nu de grootste
k jus in zomerschoenen

Kindersandalen
al vanaf f 23,95

Vooraan in schoenenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden
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